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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЙСТВЕННОЙ ГЕНДЕРНОЙ ПОЛИТИКИ В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Summary 

Based on the analysis of categories of «gender», «gender policy», «state gender policy» the concept of gender 

policy in the system of civil service is defined and its essence is cleared, the necessity of development and imple-

mentation of gender policy is proved, the paradigm of effective gender policy realization in the civil service of 

Ukraine is outlined. 

Аннотация 

На основании проведенного анализа категорий «гендер», «гендерная политика», «государственная 

гендерная политика» сформулировано понятие гендерной политики в системе государственной службы 

и определена ее сущность; обоснована необходимость формирования и реализации гендерной политики; 

предложено парадигматическое видение осуществления действенной гендерной политики в системе гос-

ударственной службы Украины. 

 

Key words: gender policy, gender equality, gender blindness, gender stereotypes androcentrism, gender par-

ity in public administration, gender policy in the system of civil service. 

Ключевые слова: гендерная политика, гендерное равенство, гендерная слепота, гендерные стерео-

типы, андроцентризм, гендерная паритетность в государственном управлении, гендерная политика в 

системе государственной службы. 

 

Достижение гендерного равенства во всех сфе-

рах жизнедеятельности общества является основ-

ным условием решения других социальных и эко-

номических проблем. Вопрос гендерного равенства 

и реализации гендерной политики в государствен-

ной службе приобрел особое значение в связи со 

стремительным признанием Украины на междуна-

родном уровне и провозглашением курса на евро-

интеграцию. 

Определение приоритетных правовых основ 

реализации гендерного равенства является важным 

шагом в государственной политике в сфере гендер-

ных преобразований. Проявления гендерного нера-

венства на рынке рабочей силы является частью 

широкого социально-экономического контекста, в 

котором культурно-политические убеждения и су-

ществующая практика закрепляют это неравенство 

во всех ее аспектах. Отсутствие гендерной сбалан-

сированности в государственной службе содержит 

риск снижения качества и эффективности управ-

ленческих решений. 

Исследования показали, что проблема отноше-

ний женщины и мужчины в обществе древняя. Се-

годня она приобрела особую остроту, поскольку в 

мире активизируется борьба за утверждение демо-

кратических норм и принципов. В этом контексте 

гендерное партнерство (уровни отношения полов), 

гендерное равенство приобретают все большую ак-

туальность и реализуются через целенаправленную 

государственную политику. 

На сегодняшний день сложилась довольно 

трудная ситуация с политическим продвижением 

женщин в правительствах многих стран. Проанали-

зировав гендерный аспект государственной 

службы, можно отметить что, несмотря на то, что 

принимаются различные концепции, осуществля-

ются стратегии в области повышения статуса жен-

щин в государственном управлении, реальной при-

верженности принципу равенству полов не наблю-

дается. Число женщин-депутатов в парламентах, в 

исполнительной власти и на уровне принятия реше-

ний в целом крайне низкое, а высших должностей в 

исполнительной власти женщины занимают чрез-

вычайно малое количество. 

В странах Европейского Союза гендерное ра-

венство обеспечивается через создание системы за-

конодательной базы и механизмов ее соблюдения. 

Европейский Союз, утверждая принцип рав-

ных возможностей, главное внимание сосредото-

чил на новой гендерной концепции. От принципа 

равного отношения, что предусматривает равные 

права и возможности для всех граждан – стратегии 
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положительного влияния. Она предусматривает 

смещение акцентов с обеспечения равных возмож-

ностей на обеспечение соответствующих социаль-

ных условий, которые бы способствовали утвер-

ждению фактического гендерного равенства. В 

начале девяностых годов ХХ в. в Европейском Со-

обществе была создана первая европейская сеть 

экспертов по вопросам привлечения женщин к про-

цессу принятия решений, которая осуществляла 

мониторинг этих процессов в странах Евросоюза. 

Страны, которые хотят вступить в Европейский 

Союз, должны вводить законодательство ЕС отно-

сительно равных возможностей и разделять цели 

ЕС по выравниванию гендерного баланса в странах. 

Кроме структур Европейского Союза, важное 

значение имеют также институты и деятельность 

Совета Европы, который объединяет абсолютное 

большинство стран континента и членом которой 

Украина является с 1996 года, а также Организации 

по безопасности и сотрудничеству в Европе. Совет 

Европы занимается разработкой основ гендерной 

политики уже более 25 лет. Сейчас в составе Совета 

Европы действует Руководящий комитет по вопро-

сам равноправия между женщинами и мужчинами. 

Именно в Совете Европы возникло понятие «пари-

тетной демократии», политико-правовой формы 

организации социально-половых отношений в об-

ществе, при которой женщины и мужчины имеют 

равный правовой и политический статус и как рав-

ноправные представлены и осуществляют деятель-

ность в гендерно сбалансированных органах власти 

и управленческих структурах. [7] 

Понятие «гендер» возникло в Великобритании 

и в переводе с английского означает «род». Изна-

чально это слово использовалось для обозначения 

грамматического рода (мужского, женского, сред-

него). В новом смысле понятие «гендер» применил 

в 1968 американский психолог Р. Столер с целью 

различения «маскулинности» и «феминности» как 

социокультурных характеристик мужского и жен-

ского. Однако существует мнение, что термин «ген-

дер» позаимствовал из грамматики и впервые ввел 

в научный оборот выдающийся сексопатолог Дж. 

Мани, которому при изучении гермафродитизма и 

транссексуализма необходимо было отличать об-

щеполовые свойства. 

Гендер в основном понимается как социальная 

надстройка над биологическим полом или как со-

циальный пол. Образно говоря, «гендер – это 

«культурная маска» пола, которая определяется 

нашими социокультурными представлениями» [2], 

тоесть гендер обозначает ролевые социальные ожи-

дания представителей женского и мужского пола. В 

отличие от понятия «пол», гендер касается не су-

губо физиологических свойств, по которым разли-

чаются мужчины и женщины, а социально сформи-

рованных черт, присущих «женственности» 

(feminity) и «мужественности» (masculinity) [12, 

с. 95]. 

Канадские ученые интерпретируют гендер как 

очерченный набор характеристик в культурном ас-

пекте, что определяет социальное поведение жен-

щин и мужчин и отношений между ними, то есть 

гендер касается не просто женщин или мужчин, а 

отношений между ними и путей, с помощью кото-

рых эти отношения строятся в обществе. Гендер яв-

ляется аналитическим инструментом для понима-

ния социальных процессов [1, с. 3]. 

Категорию «гендер» отечественные ученые ак-

тивно начали использовать в начале 1990-х годов в 

политическом и правовом анализе проблем равен-

ства социальных полов. 

Под равенством женского и мужского полов 

понимается равенство их социального статуса и об-

щее участие во всех сферах общественной, государ-

ственной и частной жизни на основе самосознания 

личностных потребностей и интересов, преодоле-

ния элемента иерархичности, при котором истори-

чески мужчины рассматривались как существа 

выше, а их деятельность и ее результаты более об-

щественно значимыми, чем достижения женщин. 

Такое понимание равенства женского и мужского 

полов по международным документам предусмат-

ривает: равенство в правах и свободах, в обязанно-

стях, в ответственности, возможностях, шансах, до-

стижении результатов [10, с. 70]. 

Итак, женщинам и мужчинам в первую оче-

редь должны быть предоставлены равные права, 

они должны иметь одинаковые условия для саморе-

ализации, свободно пользоваться правом выбора 

своей личностно-социальной роли и тому подоб-

ное. 

Определенные шаги в направлении обеспече-

ния гендерного равенства в системе государствен-

ной службы Украины уже сделаны. Так, в Законе 

Украины «Об обеспечении равных прав и возмож-

ностей женщин и мужчин», который вступил в дей-

ствие с 1 января 2006 года, провозглашено обеспе-

чение равных прав и возможностей женщин и муж-

чин в сфере государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления, а именно: 

- назначение на государственную службу и 

службу в органы местного самоуправления осу-

ществляется с соблюдением представительства 

кандидатур каждого пола; 

- дискриминация по признаку пола при приня-

тии на государственную службу и службу в органы 

местного самоуправления и во время ее прохожде-

ния запрещается; 

- руководители органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления обязаны 

обеспечить равный доступ граждан к государствен-

ной службе и службе в органах местного само-

управления в соответствии с квалификацией и про-

фессиональной подготовки независимо от пола 

претендента; 

- формирование кадрового резерва для замеще-

ния должностей государственных служащих и 

должностей в органах местного самоуправления, 

продвижение их по службе осуществляется с обес-

печением равных прав и возможностей для женщин 

и мужчин; 

- допускается применение положительных 

действий с целью достижения сбалансированного 

представительства женщин и мужчин на государ-
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ственной службе и службе в органах местного са-

моуправления с учетом категорий должностей [3, с. 

127-128]. 

Однако сегодня применение Закона Украины 

«Об обеспечении равных прав и возможностей 

женщин и мужчин» остается неудовлетворитель-

ным. Обеспечение гендерного равенства является 

сейчас одной из первоочередных задач реализации 

государственной кадровой политики в соответ-

ствии с поставленными основными целями, как от-

мечается в Стратегии государственной кадровой 

политики на 2012-2020 годы [13]. 

Гендерное равенство – это идеологический 

компонент государственной политики и государ-

ственного управления, который имеет четыре изме-

рения, положенные в основу направлений развития 

государственной гендерной политики на современ-

ном этапе развития украинского общества. Первое 

измерение гендерного равенства – это права чело-

века как универсальный стандарт политических, 

гражданских, экономических, социальных и куль-

турных прав и свобод для женщин и мужчин. Вто-

рое измерение гендерного равенства – это права че-

ловека как права женщин. Третье измерение – ра-

венство свобод, прав и обязанностей. Четвертый – 

равные возможности – основной элемент гендер-

ного равенства [6, с. 325-332]. 

В нашем же обществе в целом и в системе гос-

ударственной службы в частности о гендерном ра-

венстве и равенстве женского и мужского пола еще 

говорить преждевременно. Скорее можно говорить 

о гендерном разрыве – разрыве в любой сфере 

между женщинами и мужчинами (в том числе и в 

государственном управлении) с точки зрения их 

участия, возможностей и тому подобное. 

Кроме того, в Украине остается распростра-

ненным такое явление, как гендерная слепота, и 

большое значение имеют гендерные стереотипы, 

которые являются препятствиями на пути построе-

ния гендерно сбалансированного общества. 

Под гендерной слепотой следует понимать иг-

норирование гендерных измерений в процессе реа-

лизации кадровой политики, при разработке поли-

тических и социальных программ, в проведении 

научных исследований, подготовке информацион-

ных материалов. 

Гендерные стереотипы – это совокупность об-

щепринятых представлений, упрощенных мыслей 

и суждений о роли и месте женщин и мужчин в об-

ществе, норм их поведения, мотивов и потребно-

стей, которые становятся преградой к изменениям 

состояния дел в сфере гендерных отношений. 

В общественном сознании гендерные стерео-

типы функционируют в виде стандартизированных 

представлений о модели поведения и чертах харак-

тера, соответствуют понятиям «мужское» и «жен-

ское». Исследователи выделяют три группы ген-

дерных стереотипов [11]. 

Первая группа гендерных стереотипов базиру-

ется на соответствующих представлениях о психо-

логических чертах и качествах личности мужчин и 

женщин. Согласно этими стереотипами мужчины и 

женщины являются противоположностями, то есть 

мужчинам приписывается активное, творческое 

начало, способность решать проблемы, применять 

развитое логическое мышление и собственную 

компетентность; женское же начало – естественно 

репродуктивное, и потому женщина должна быть 

покорной, зависимой. 

В основу выделения второй группы гендерных 

стереотипов заложены социальные начала. Эта 

группа стереотипов закрепляет профессиональные 

роли мужчин и женщин. Для женщины главными 

являются роли семейные (жена, мать, хозяйка), а 

для мужчины – роли профессиональные. 

К третьей группе гендерных стереотипов уче-

ные относят стандартизированные представления, 

связанные с различиями в содержании труда – жен-

ского и мужского. Место женщины – в сфере ис-

полнительного и обслуживающего труда, мужчины 

– в сфере инструментального труда, то есть творче-

ского и руководящего. 

Один из самых распространенных стереотипов 

шведская политическая деятельница А. Вален 

назвала «синдромом возможностей» [9, с. 17]. Суть 

его заключается в том, что женщине нужно быть 

как минимум вдвое способнее, чтобы иметь шанс 

сделать карьеру в сфере политики или государ-

ственной службы. Более того, от женщин требу-

ется, чтобы они имели необходимую компетент-

ность до того, как их кандидатуру выдвинут на вы-

сокую должность, тогда как мужчины часто 

считают возможным быть сначала назначенными 

на должность, а затем изучать то, чего они еще не 

знают. Даже если женщина и занимает высокую 

должность, то это вовсе не означает, что она пре-

одолела гендерные стереотипы, поскольку над жен-

щиной всегда будет висеть дамоклов меч, что А. 

Вален называет «коллективным наказанием». Име-

ется в виду следующее: если женщина-руководи-

тель высокого ранга допустит ошибку и вынуждена 

будет уйти в отставку, то многие из мужчин вос-

примут это как доказательство того, что женщины 

не способны заниматься управленческой деятель-

ностью. В аналогичной ситуации с мужчиной-руко-

водителем никто никогда не делает вывод, что муж-

чины не способны находиться на высших эшелонах 

власти. 

Нами разделяется точка зрения исследовате-

лей, что вследствие существования стереотипов в 

государственном управлении страдает не только 

женщина, но и государственная служба, общество, 

поскольку недостаточно используется женский ин-

теллектуальный потенциал, учитывая неравное 

представительство женщин и мужчин на высших 

руководящих должностях в органах государствен-

ной власти. Женщины в Украине составляют боль-

шинство населения и должны оказывать соответ-

ствующее влияние на принятие политических ре-

шений. Это, как подчеркивают ученые, уже вопрос 

демократии. Стоит отметить: интересы мужчин и 

женщин из-за их физических различий не могут 

совпадать, поэтому одни не могут представлять 

других. 
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Украинские реалии свидетельствуют о том, 

что женские взгляды часто не принимаются во вни-

мание. В результате сложилась ситуация, которая 

негативно влияет на психологическое, экономиче-

ское и политическое состояние всего украинского 

общества. Сегодня ответ на вопрос: «Можно ли 

считать справедливой государственную политику, 

которую формируют преимущественно мужчины? 

Способны ли мужчины формировать и осуществ-

лять государственную политику в интересах жен-

щин?» является однозначным – «нет». 

Итак, подводя итог, можно отметить, что в 

нашем обществе в целом, и в сфере государствен-

ной службы в частности, распространено такое яв-

ление, как андроцентризм, когда мужчина рассмат-

ривается как центр (дословно – мужчина (andros) в 

центре, то есть помещение мужчины в центр). От-

сюда и формирование мировоззрения, которое 

утверждает первичность мужчин и вторичность 

женщин. 

Современные реалии украинского общества, 

учитывая политику равных прав и возможностей 

женщин и мужчин, требуют новой парадигмы гос-

ударственной власти, которая должна предусмот-

реть оптимальное использование человеческого ре-

сурса, в частности его женской составляющей, то 

есть речь идет о гендерной паритетности в государ-

ственном управлении, которая определяется «как 

принцип равноценного представительства женщин 

и мужчин в любых властных структурах и органах 

местного самоуправления» [8, с. 81]. Актуально 

формирование гендерно сбалансированной си-

стемы кадров, особенно руководящего состава, во 

всех органах государственной власти, что побуж-

дает к формированию и реализации эффективной 

гендерной политики.  

Таким образом, возникает необходимость фор-

мирования и реализации эффективной гендерной 

политики в системе государственной службы Укра-

ины, учитывая значимость этой политики как фак-

тора демократизации системы государственной 

службы. 

На сегодня общепринятого определения поня-

тия гендерной политики не существует. Одни уче-

ные определяют гендерную политику как утвер-

ждение партнерства полов в определении и вопло-

щении политических целей и задач и методов их 

достижения в деятельности политических структур 

[4, с. 234; 5, с. 84]; другие – как «совокупность тео-

ретических принципов и практических мер, кото-

рые разрабатываются и реализуются государством 

в сфере взаимоотношений между половыми груп-

пами общества с целью обеспечения определенных 

возможностей для мужчин и женщин в использова-

нии экономических и социально-политических 

прав» [14, с. 127]. 

Государственная гендерная политика, по опре-

делению Т. Мельник, представляет собой «деятель-

ность (или бездеятельность в случае сознательного 

отсутствия такой политики) государственных ин-

ститутов, направленная на осуществление непо-

средственно или косвенно обеспечения равных 

прав, свобод и возможностей для женщин и муж-

чин, утверждение гендерной демократии и форми-

рование гендерной культуры в обществе» [6, с. 218-

219]. 

Н. Грицяк объясняет государственную гендер-

ную политику как действия органов государствен-

ной власти по решению проблем обеспечения ген-

дерного равенства в обществе, а именно: обеспече-

ние равного для женщин и мужчин общественного 

статуса, условий реализации прав человека, воз-

можностей использовать социальные и экономиче-

ские ресурсы, вносить свой вклад в национальное, 

политическое, социальное, экономическое, куль-

турное развитие, а также равного права для женщин 

и мужчин иметь одинаковую пользу от результатов 

их деятельности [15, с. 116]. 

На мой взгляд, гендерная политика по своей 

сути является глобальным процессом, предпола-

гает определенную стратегическую деятельность. 

В то же время, гендерная политика имеет свои 

уровни и осуществляется локально в соответствии 

с целями и поставленными задачами. 

Таким образом, исходя из анализа приведен-

ных выше понятий и категорий, предлагаем соб-

ственное определение терминов «государственная 

гендерная политика», «гендерная политика в си-

стеме государственного управления», «гендерная 

политика в системе государственной службы». 

Государственную гендерную политику можно 

понимать как стратегическую деятельность госу-

дарства, осуществляемую путем совместных дей-

ствий всех заинтересованных субъектов в целях 

предоставления равных возможностей женщинам и 

мужчинам в пользовании гарантированными пра-

вами и свободами, создания условий для самореа-

лизации личности и являющуюся интегрирующим 

компонентом всех направлений государственной 

кадровой политики. 

Соответственно, гендерная политика в системе 

государственного управления – это составляющая 

государственной гендерной политики, направлен-

ной на утверждение гендерного равенства в орга-

нах государственной власти путем реализации ген-

дерной паритетности во властных структурах и до-

стижения гендерно сбалансированного участия в 

принятии управленческих решений на националь-

ном, региональном и местном уровнях. 

Гендерную политику в системе государствен-

ной службы можно определить как комплекс дей-

ствий органов государственной власти по обеспече-

нию государственным служащим соответствую-

щего социального статуса согласно образованию, 

личным и профессиональным качествам и куль-

турно-интеллектуальному потенциалу на основе 

институционального обеспечения равных возмож-

ностей женщинам и мужчинам в свете гендерной 

демократии. 

Сущность гендерной политики в системе госу-

дарственной службы, по моему мнению, заключа-

ется в последовательном осуществлении конструк-

тивных действий, направленных на утверждение 

гендерного равенства в органах государственной 

власти, что предусматривает: 
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 обеспечение прав и свобод женщин и муж-

чин и равных возможностей в пользовании этими 

правами и свободами; 

 создание равных условий для самореализа-

ции, развития лидерских качеств и обретение чело-

веком социального статуса в соответствии с по-

требностями, интересами и способностями жен-

щины и мужчины; 

 признание того, что должны быть учтены 

специфические интересы женщин и мужчин при 

разработке программ и проектов; 

 справедливое отношение к женщинам и 

мужчинам и к оценке результатов их деятельности; 

 обеспечение равных возможностей для 

женщин и мужчин вносить свой вклад в политиче-

ское, социальное, экономическое и культурное раз-

витие; 

 обеспечение прав на доступ мужчин и жен-

щин к распределению экономических и социаль-

ных ресурсов; 

 содействие развитию партнерства между 

женщинами и мужчинами на основе принципов де-

мократии, 

 создание предпосылок формирования ген-

дерно сбалансированного государственного кадро-

вого аппарата, особенно его руководящего состава. 

Подытоживая, отмечу, что проведение гендер-

ной политики в сфере государственной службы 

Украины должно предусматривать системную ра-

боту органов государственной власти на основе 

комплексного подхода к решению проблемы равен-

ства женщин и мужчин, что определяется как пара-

дигма: 1. формирование гендерного сознания госу-

дарственных служащих; 2. преодоление гендерных 

стереотипов и гендерной слепоты; 3. создание усло-

вий для самореализации личности; 4. обеспечение 

женщинам равного социального статуса с мужчи-

нами в соответствии с их качествами и возможно-

стями; 5. развитие гендерной культуры; 6. утвер-

ждение гендерного равенства; 7. реализация ген-

дерной паритетности; 8. достижение гендерно 

сбалансированного участия в принятии управлен-

ческих решений. 

Указанный подход позволит создать гендерно 

чувствительный корпус кадров государственной 

службы, будет настроен на восприятие гендерных 

измерений любых политических, социальных и 

экономических явлений, на разработку гендерных 

стратегий и управление гендерным процессом в 

сфере государственной службы в частности, и в об-

ществе в целом. 

Обобщая все вышесказанное, сделаю следую-

щие основные выводы. 

1. Проведенный терминологический анализ 

гендерной теории позволил уточнить формули-

ровку категории «государственная гендерная поли-

тика» и определить понятие гендерной политики в 

системе государственного управления и гендерной 

политики в системе государственной службы. 

Гендерная политика в системе государствен-

ного управления – это составляющая государствен-

ной гендерной политики, направленная на утвер-

ждение гендерного равенства в органах государ-

ственной власти путем реализации гендерной пари-

тетности во властных структурах и достижения ген-

дерно сбалансированного участия в принятии 

управленческих решений на национальном, регио-

нальном и местном уровнях. 

Гендерная политика в системе государствен-

ной службы – это комплекс действий органов госу-

дарственной власти по обеспечению государствен-

ным служащим соответствующего социального 

статуса согласно образованию, личным и профес-

сиональным качествам и культурно-интеллектуаль-

ному потенциалу на основе институционального 

обеспечения равных возможностей женщинам и 

мужчинам в свете гендерной демократии. 

2. На основании проведенного исследования 

установлена сущность гендерной политики в си-

стеме государственной службы, которая заключа-

ется в последовательном осуществлении комплекса 

действий в органах государственной власти, 

направленных на утверждение гендерного равен-

ства. 

3. Формирование и реализация гендерной по-

литики в сфере государственной службы Украины 

должно предусматривать системную работу орга-

нов государственной власти на основе комплекс-

ного подхода к решению проблемы равенства жен-

щин и мужчин, что предстает как парадигма и 

имеет определенный алгоритм: от формирования 

гендерного сознания государственных служащих к 

достижению гендерно сбалансированного участия 

в принятии управленческих решений. 
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Становлення теоретико-методологічної бази 

етнологічної науки відбувалося у межах наукових 

шкіл, які вже у першій половині XIX ст. почали фо-

рмуватися у провідних європейських університе-

тах. Першою справжньою науковою школою у єв-

ропейській етнології вважається міфологічна 

школа, що виникла під впливом ідей німецького фі-

лософа Ф. В. Й. фон Шеллінга (1775-1854). У твор-

чості цього визначного німецького філософа здійс-

нено системний аналіз міфології як всезагальної си-

мволічної форми існування людства [20]. Згідно з 

концепцією Шеллінга, міфологія є всезагальною 

висхідною формою думки, історично необхідним 

явищем, закономірною сходинкою у розвитку люд-

ської свідомості, первинною синтетичною формою 

духовної культури, що включає в себе паростки 

всіх спеціалізованих видів культури майбуття.  

Філософські ідеї Шеллінга були тісно 

пов’язані з загальноєвропейськими тенденціями ро-

звитку національної ідеї, яка на той час полягала в 

ототожненні народу з певними духовними варто-

стями, атрибутами Бога [8, с. 59]. У науковій сфері 

ці ідеї втілювали німецькі романтики - брати Якоб 

(1785-1863) та Вільгельм (1786-1859) Грімм. Філо-

логи за освітою, професори Геттінгенського, а зго-

дом Берлінського університетів, збирали та 

публікували німецькі народні казки та легенди. їхні 

твори належать до жанру літературних казок епохи 

романтизму, якому притаманне поєднання магіч-

ного, фантастичного і містичного з дійсністю того 

часу. Водночас, брати Грімм, а особливо Якоб, 

прагнули залишити казки максимально народними, 

щоб в їх переказі не з’явилось викривлення, пере-

робки за власним смаком, завдяки чому їх казки 

поєднують в собі наукову вірогідність з авторським 

стилем [11, с. 89]. 

Міфологію брати Грімм розглядали як необ-

хідну умову і матеріал для мистецтва, що також є 

проявом народного духу. У своїх дослідженнях 

міфології Якоб Грімм спирався на порівняльний 

метод, зіставляючи сюжети й мотиви казок та міфів 

різних народів. Міфологія розглядалася як розріз-

нені залишки певного давнього світогляду, який па-

нував в індоєвропейських народів й базувався на 

метеорологічних та астрономічних спостереженнях 

давніх людей. Уявлення про богів, певні елементи 

обрядовості та фольклору - усе розглядалося як ос-

мислення таких природних явищ, як гроза, сонячне 

світло, небо тощо. Цей світогляд поступово дегра-

дував та розкладався, залишаючи лише непевні 

релікти, за якими дослідник може реконструювати 

первинну духовну культуру [18]. Праці братів 
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Грімм заклали початок двом основним шляхам до-

сліджень міфологічної школи - етимологічному, 

який полягав у лінгвістичній реконструкції міфу, та 

«аналогійному», тобто власне порівняльно-міфо-

логічному. 

Натурміфологічні погляди братів Грімм отри-

мали розвиток у працях численних наступників. 

Один із них, М. Мюллер, вважав, що міфи мають у 

собі приховану логіку. Вони взаємопов’язані й 

позбавлені можливості частої міграції в інші куль-

тури, адже передаються спадково. У праці «Внесок 

у міфологічну науку» (1897) він поділяє 

порівняльну міфологію на три гілки: етимологічну, 

психологічну та галузь аналогії. Завданням першої 

з них є зіставлення імен і текстів, пошук достовір-

них фактів, які доводили б утворення цих імен від 

одного прототипу певної мовної сім’ї. Порівняльна 

міфологія доходить висновку про певну епоху, 

коли давні племена, від яких пішли сучасні кельти, 

італійці, слов’яни, німці тощо, були близькими 

сусідами і поклонялись одним і тим самим боже-

ствам [21, с. 44]. У міфологічної школи виявилося 

багато прихильників, особливо серед німецьких 

(А. Кун, В. Шварц, В. Манхардт) та російських 

(А. Афанасьев, Ф. Буслаев, О. Миллер) до-

слідників. Ідеї учених-міфологів у 70-ті рр. XIX ст. 

значною мірою вплинули на формування етнопси-

хологічної школи, представники якої 

(Т. Штейнталь, М. Лацарус, В. Вундт) бачили у 

фольклорі відображення специфічної психології 

народу, який його створив [13, с. 84]. 

Водночас, у школи знайшлося й чимало кри-

тиків, серед яких особлива роль належить німець-

кому ученому Теодорові Бенфею, який започатку-

вав так звану міграціоністську школу в європейсь-

ких фольклорно-етнологічних дослідженнях. На 

думку Т. Бенфея та його послідовників у різних єв-

ропейських країнах, численні тотожності, збіги та 

подібності у фольклорних традиціях різних народів 

пояснюються не спільною генетичною спадщиною, 

а наявністю єдиного джерела з якого, завдяки пи-

семній культурі художні мотиви та сюжети манд-

рували по світу. Таким джерелом, за Т. Бенфеєм, 

був індійський епос, сюжети якого проникли у 

Європу завдяки походам Олександра Македонсь-

кого, арабським завоюванням та контактам Візантії 

зі східними країнами. Як зазначає С. Пилипчук, но-

ваторство Т. Бенфея виявилось не в самій ідеї про 

запозичення, а в конкретизації, унаочненні здогадів 

численними прикладами, а також у формулюванні 

ретельно опрацьованої схеми можливих міграцій-

них процесів [14, с. 227-228]. 

Одночасно постулати міфологічної школи кри-

тикувалися дослідниками так званої антропологіч-

ної школи у фольклористиці, які заперечували на-

явність у фольклорі будь-якої прадавньої підоснови 

й наголошували на впливі книжної традиції на усну 

народну творчість. Роль останньої зводилася до 

побічного продукту розвитку людської культури. 

Засновником антропологічної школи вважають 

британського етнолога Е. Тайлора, а її виникнення 

пов’язують із поширенням в науковій думці кон-

цепції класичного еволюціонізму [1, с. 175]. 

Виникнення антропологічної школи було 

зумовлене насамперед характером розвитку етно-

логічних знань в англомовних країнах, де учення 

про народи почало розвиватися як складова антро-

пології - біологічної науки про походження та ево-

люцію фізичної організації людини. У Великій Бри-

танії на її основі намгалися реконструювати історію 

людства та культура, а тому тут з’явився новий на-

уковий напрям під нахвою «соціальна антропо-

логія». Поступове зміщення предметної області ет-

нології у бік дослідження соціальної організації 

людства було наслідком справжньої наукової рево-

люції, яку здійснила теорія еволюції, сформульо-

вана у книзі Чарльза Дарвіна «Про походження 

видів» (1859). Сутність цієї теорії полягає у тому, 

що живі організми перебувають у постійному ро-

звитку, еволюціонують. Цей розвиток (еволюція) 

здійснюється за рахунок взаємодії трьох основних 

чинників: мінливості, спадковості і природного до-

бору. Мінливість слугує основою утворення нових 

ознак в будові і функціях організму, спадковість за-

кріплює ці ознаки, а під дією природного добору 

усуваються організми, не пристосовані до умов 

існування, що зрештою веде до утворення нових 

видів (видоутворення) [22, с. 330]. Ч. Дарвін не був 

першим дослідником, який висловлював подібні 

думки. Здогадки щодо єдності та розвитку живої і 

неживої природи були сформульовані ще антич-

ними мислителями. Безпосереднім попередником 

Дарвіна був Ж. Б. Ламарк, який у 1809 р. опубліку-

вав книгу «Філософія зоології», у якій сформулю-

вав свою концепцію еволюції. 

Проте, незаперечною історичною заслугою 

Ч. Дарвіна вважають те, що він розкрив рушійний 

чинник еволюції - природний відбір випадкових не-

спрямованих спадкових змін, який пояснює багато-

манітність живих істот та їх здатність пристосо-

вуватися до навколишнього середовища [4, с. 264]. 

Учення Дарвіна не потребує залучення для пояс-

нення еволюції нематеріальних факторів і дово-

дить, що рушійні сили розвитку природи містяться 

в ній самій. Відповідно, живій природі властиві са-

морух і саморозвиток. Еволюція становить безпере-

рвний прогрес, перехід від простих форм до склад-

них, вершиною якого стає людина й створене нею 

суспільство.  

Теорія Дарвіна набула загального поширення 

та визнання ще за життя дослідника. Вона фактично 

стала основою наукового світогляду модерної доби 

й вплинула фактично на всі галузі наук. У сфері 

суспільствознавства еволюційні ідеї висловлюва-

лися й до появи публікацій Ч. Дарвіна. Зокрема, ве-

личезний вплив на розуміння суспільних процесів 

мали погляди Томаса Мальтуса. На матеріалі демо-

графічної статистики, англійський вчений спробу-

вав показати, що чисельність людства постійно 

збільшується й лише нестача ресурсів, війни та 

епідемії обмежують невпинне зростання. Фактично 

паралельно з Дарвіном працював Огюст Конт, по-

гляди якого були покладені в основу концепції по-

зитивізму. На думку французького мислителя, люд-

ство у своєму розвитку пройшло три основні стадії 

розвитку - теологічну, метафізичну, наукову. Стадії 
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визначалися на прикладі європейських народів, од-

нак екстраполювалися на усі інші. О. Конт вважав, 

що усі без винятку народи мають пройти через од-

накові стадії розвитку. Щоправда через природні 

властивості та інші фактори швидкість проход-

ження цих стадій є неоднаковою. 

О. Конт звертав увагу на повторюваність сус-

пільних явищ й закликав до вивчення головних за-

конів розвитку людства, переважно шляхом вико-

ристання порівняльного методу [2, с. 6]. 

Значний вплив на розвиток наукової думки 

мали також погляди Герберта Спенсера (1820-

1903), який запропонував концепцію еволюції як 

особливого типу послідовних необхідних змін 

культурних феноменів від відносно нескладної од-

норідності до погодженої неоднорідності, що 

відбуваються завдяки поступовій диференціації й 

інтеграції. На думку Г. Спенсера, з найдавніших 

часів людська природа повільно адаптується, в ре-

зультаті чого відбуваються модифікації людських 

рис, вони поступово акумулюються в популяції, пе-

редаючись через традицію. Суспільство розви-

вається під впливом зовнішніх (вплив географіч-

ного середовища, а також сусідніх суспільств і 

народів) й внутрішніх (фізична природа людини, 

розмаїтість рас, особливості психіки кожного 

народу) факторів. На думку Г. Спенсера, члени 

первісних суспільств — люди фізично, морально й 

розумово відсталі. 

Практично до кінця XIX ст. позитивізм зали-

шався пануючою концепцією в історичній науці. 

Дослідники приділяли увагу переважно питанням 

розвитку держави, як вищій стадії розвитку 

політичної організації суспільства, що свідчить про 

загальний рівень його розвитку [5, с. 38]. Пози-

тивістське бачення історичного процесу передба-

чало наявність не циклічного, а лінійного часу та 

прогресивного розвитку усіх суспільств [23, с. 186]. 

Вплив позитивізму на розвиток соціо-гу-

манітарних наук вважається визначальним. Л. За-

шкільняк наголошує на тому, що позитивістської 

методології, а скоріше її загальних гасел притри-

мувалася більшість європейських істориків другої 

половини XIX ст., хоча далеко не всі з них розви-

вали теоретичну сторону історичної соціології по-

зитивізму [9, с. 127]. Повною мірою вплив пози-

тивізму торкнувся й дослідників, які жили та 

працювали в Україні [16]. 

В етнології утвердження теорії Дарвіна та по-

зитивістських ідей Конта й Спенсера призвело до 

формування так званого еволюційного напрямку 

який можна вважати першою власне етнологічною 

теорією. На відміну від романтиків, які бачили 

ідеал суспільного та духовного розвитку у мину-

лому, позитивісти та еволюціоністи виходили з ідеї 

прогресу й ставили собі на меті «об’єктивне» та 

«реалістичне» пізнання дійсності, загальні зако-

номірності в історії. «Зразком для них слугували 

природничі науки, величезні успіхи яких у ті роки 

викликали загальний етнузіазм. Природничі зако-

номірності вони шукали й в історії людства. Усі ці 

основні ідеї позитивізму - прагнення до об’єктив-

ного пізнання дійсності, ідея природничо-наукової 

закономірності, ідея прогреса - складають харак-

терні риси й еволюціоністського напрямку в етно-

графії [18]». 

Етнологи-еволюціоністи наголошували на 

тому, що людство становить єдиний біологічний 

вид [3, с. 43] й сприймали соціальну культуру як 

об’єкт пізнання, який можна пояснити науковими 

термінами і законами. «Вважалось, що культура 

була породжена природніми причинами, а її ди-

наміка є закономірною, тобто соціокультурні си-

стеми сучасності втілюють у собі елементи мину-

лих стадій розвитку. Детермінанти соціокультурної 

еволюції поділялися на два класи: По-перше, до 

іманентних антропологічних збудників еволюції 

було віднесено (вроджені ідеї), динамічними 

носіями яких вважалися індивіди і раси. По-друге, 

в якості зовнішніх факторів, що обумовлюють ево-

люцію, розглядалися природні явища як необ-

хідність життєзабезпечення, економічні, соціальні 

передумови і т. ін.» [15, с. 97]. Деякі дослідники 

схильні визначати в межах еволюційної теорії ос-

новними детермінантами суспільного розвитку 

психічну подібність усіх людей, загальнолюдську 

здатність до удосконалення, дії індивідів, так зва-

них «великих людей», які створюють нові ідеї. 

Важливу роль відіграють також способи життєза-

безпечення. Вчені надавали їм великого значення в 

культурному розвитку й виділяли такі еволюційно 

визначальні форми життєзабезпечення, як обробка 

землі та агрокультура, скотарство, мисливство та 

рибальство, ремесла. Ці форми мали найважливіше 

значення для найбільш інтенсивної взаємодії люд-

ських суспільств з навколишнім середовищем, по-

родження адаптаційних утворень, змін, пов’язаних 

з покращенням якості життя, а також для розвитку 

технологій [12, с. 18]. Оскільки усе людство прохо-

дить крізь однакові стадії розвитку, вивчення 

примітивних суспільств Азії, Африки та Америки 

допомагає з’ясувати первинну стадію, на якій свого 

часу перебували й європейські суспільства [10, с. 

7]. 

Ідеї еволюціонізму знайшли своїх прихиль-

ників у різних країнах. Найвідомішими представни-

ками еволюціонізму в Англії були Едвард Тайлор, 

Джеймс Фрезер, у Німеччині - Адольф Бастіан, Тео-

дор Вайц, Генріх Шурц, у Франції - Шарль Ле-

турно, у США - Люїс Генрі Морган. Серед них 

особливо значною є роль Льюїса Моргана (1818-

1881) та Едварда Тайлора (1832-1917). Перший з 

них присвятив життя дослідженню північноамери-

канського племені ірокезів на прикладі яких була 

сформульована універсальна періодизація історії 

людства [6].  

Праці британського дослідника Едварда Тай-

лора були присвячені переважно питанням ро-

звитку духовної культури. Вихідним положенням 

теоретичних розробок Е. Тайлора було уявлення 

про психічну єдність людей, яка полягає у тому, що 

людський розум функціонує однаково в усіх сус-

пільствах. Історія розвитку людства є історією без-

перервного прогресу, в ході якого суспільства пе-

реміщуються по стадіях. Проте, не всі елементи од-

нієї й тієї самої культури розвиваються з однаковою 
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швидкістю й у певному суспільстві залишаються 

риси, які виглядають як сліди минулого [7, с. 20]. Ці 

сліди минулого Е. Тайлор називає пережитками. На 

його думку, досліджуючи пережитки навіть у су-

часному суспільстві можна з’ясувати як жили його 

представники у віддалені епохи [19, с. 18]. Цьому ж 

сприяє застосування порівняльного методу, який 

полягає у зіставленні даних, отриманих з різних се-

редовищ, для отримання загальних висновків. 

Е. Тайлор сформулював концепцію анімізму, 

згідно якої в основі релігійних явищ покладене 

прагнення первісної людини пояснити такі явища 

як сон і смерть наявністю нематеріальної душі. У 

подальшому уявлення про душу були поширені на 

усі живі істоти й навіть предмети неживої природи. 

Сучасні дослідники високо оцінюють внесок 

Е. Тайлора у розвиток етнологічних знань. Пози-

тивною рисою його робіт вважають, зокрема, те, що 

Е. Тайлор відмовився від метафізичних спекуляцій 

щодо «істинних» та «неістинних» культур і утвер-

джував універсальне розуміння культури (культура 

- все, що створила людина), а також дав новий по-

штовх у розвитку етнографічних досліджень (а 

саме: що всі конкретні форми варто вивчати, порів-

нюючи їхні елементи) [17, с. 152]. 

Подальший розвиток ідей Е. Тайлора у сфері 

дослідження первісної релігії представлений у нау-

ковій творчості Дж. Фрезера (1845-1941).  

Дж. Фрезер, в руслі методологічних традицій 

еволюціонізму, активно застосовував порівняльно-

етнографічний метод, постійно проводячи аналогії 

між віруваннями давніх європейців, примітивними 

суспільствами тихоокеанського басейну, Азії, Аф-

рики тощо. Спільності, які виявляв дослідник, на 

його думку пояснювалися однаковими стадіями ро-

звитку, на яких знаходилися усі ці народи. 

Загалом, еволюціоністська концепція давала в 

руки дослідників наочну й зрозумілу схему, яка 

дозволяла взаємно пов’язати, описати й осмислити 

усі явища культури. Саме тому еволюціонізм мав 

величезну кількість послідовників серед учених 

майже усіх європейських країн. Еволюціоністські 

ідеї пустили глибоке коріння у науці в Російській 

імперії. Концепції еволюціонізму дотримувалися 

російські етнологи, зокрема, М. Кулішер, М. Кова-

левський, Е. Петрі, М. Харузін, Л. Штернберг, 

А. Штернберг А. Максимов [18, с. 358-359], чиї 

праці були широко представлені у книгозбірнях на 

території України. 

В цілому, із виникненням еволюційного 

напряму завершилося формування етнології як 

науки. Головні риси і здобутки еволюціоністської 

етнології полягають у намаганні відкрити універ-

сальне джерело та загальні закони розвитку людсь-

ких культур. Еволюціоністи першими почали вико-

ристовувати поняття «культура» в розумінні певної 

системи об’єктів і відносин, властивих тому чи ін-

шому народові, суспільству. В такому значенні це 

поняття уперше ввійшло в етнологічну думку. В 

рамках еволюціоністської теорії етнологи створили 

цілісну типову модель первісного суспільства, го-

ловні елементи якого (соціальні, культурні, еко-

номічні) оголошувалися однаково спільними для 

всіх народів. Проте ця модель творилася шляхом 

ототожнення характеру життєдіяльності сучасних 

неписьменних народів і давніх традиційних сус-

пільств, отож учені невдовзі переконалися в обме-

женості теоретичних конструкцій еволюціонізму. 

Як і будь-яка схема, еволюціонізм спрощував 

реальність, ігнорував багатоманітність культурних 

явищ, часто не узгоджувався з реальними фактами 

розвитку «примітивних» суспільств, які все частіше 

траплялися етнологам під час польових до-

сліджень. Більше того, виявилося, що принцип 

ускладнення та удосконалення - основний принцип, 

згідно якого еволюціоністи створювали періодиза-

цію суспільних явищ далеко не завжди відповідає 

дійсності, в якій складні й розгалужені суспільні ін-

ститути замінювалися простішими. Давалася 

взнаки й європоцентричність еволюціоністської 

концепції, яка механічно переносила особливості 

суспільного розвитку в одному регіоні світу на весь 

світ. З огляду на це, вже наприкінці XIX ст. еволю-

ціонізм все частіше почала піддаватися критиці. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що станов-

лення етнології як науки припадає на період XIX ст. 

У цей час зароджуються основні школи та 

напрямки, окреслюється предметна сфера науки та 

основні проблемні питання, які вона вивчає. Вплив 

наукових центрів цих країн можна вважати гло-

бальним, адже він поширився на всю світову етно-

логію. 
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Аннотация 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні концептуальних підходів та науково-прак-

тичних рекомендацій, спрямованих на розвиток регіонального кардіологічного центру (РКЦ) за допомо-

гою вдосконалення системи інвестування через механізми державно-приватного партнерства. 

Матеріали і методи дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі застосовувалися за-

гальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, інтерпретації наукових даних, а також системний 

і структурно-функціональний підходи. 

Результати. Для вирішення проблеми фінансування та розвитку найбільш витратної високос-

пеціалізованої кардіологічної допомоги населенню регіону було реалізовано проект обґрунтування та ро-

зробки механізму організації регіонального кардіологічного центру на засадах державно-приватного 

партнерства та концептуальної функціонально-організаційної моделі РКЦ з механізмами ДПП, тобто 

об'єднання сил і засобів держави і бізнесу. 

Організаційна структура моделі РКЦ на принципах ДПП інтегрує три центри: центр високос-

пеціалізованої стаціонарної допомоги, центр консультативної амбулаторно-поліклінічної екстреної та 

планово-консультативної допомоги, центр організаційно методичної, інформаційно-аналітичної, інте-

граційної та статистичної роботи, а також два блоки-Адміністративно-господарський та допоміжних 

підрозділів. 

Висновок. Пріоритетним напрямком розвитку закладів охорони здоров'я є державно-приватне 

партнерство, що забезпечує інвестиції в охорону здоров'я, сучасні технології та управлінський досвід 

приватного партнера. 

Abstract  

The aim substantiation of conceptual approaches and scientific and practical recommendations for the de-

velopment of a regional cardiological center (RCC) by improving the investment system through the mechanisms 

of public-private partnership. 

Material and methods. The study used general scientific methods of analysis, synthesis, generalization, mod-

eling, interpretation of scientific data, as well as systemic and structural-functional approaches. 

Results. To solve the problem of financing and developing the most costly highly specialized cardiological 

care for the population of the region, a project was implemented to substantiate and develop a mechanism for 

organizing a regional cardiological center on the principles of public-private partnership. 

The organizational structure of the RCC model based on PPP principles integrates three centers: a center 

for highly specialized inpatient care, a center for outpatient and outpatient emergency and planned consultative 

care, a center for organizational methodological, information-analytical, integration and statistical work, as well 

as two blocks - administrative and economic and auxiliary units. 

Conclusions. The priority direction of development of healthcare institutions is public-private partnership, 

which provides investments in healthcare, modern technologies and management experience of a private partner. 

Ключові слова: Державно-приватне партнерство, інвестування, регіональний кардіологічний центр. 

Key words: public-private partnership, investment, regional cardiology center. 

 

Вступ. Світовий досвід демонструє успішність 

використання механізму державно - приватного 

партнерства (ДПП), перш за все, для створення но-

вої і підтримки існуючої інфраструктури громадсь-

кого сектору охорони здоров’я [8,10]. 

Державно-приватне партнерство є одним з ме-

ханізмів залучення інвестицій в охорону здоров'я. 

На відміну від приватизації, ДПП дозволяє зали-

шити активи у власності держави (державного 

підприємства) і одночасно скористатися перева-

гами доступу до приватного капіталу [1, 9]. 

Фактично, ДПП зберігає право власності дер-

жави на об'єкт з паралельним використанням не 

тільки фінансових вкладень, а й технологій та 
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управлінського досвіду, які часто «заходять» на 

підприємство разом з матеріальними ресурсами. 

Всі отримані ресурси починають працювати також 

і на державу, а не тільки на приватного інвестора 

[7]. 

Мета дослідження полягає у науковому 

обґрунтуванні концептуальних підходів і науково-

практичних рекомендацій, спрямованих на розви-

ток регіонального кардіологічного центру (РКЦ) за 

допомогою удосконалення системи інвестування 

через механізми державно-приватного партнер-

ства. 

Матеріали і методи дослідження. Для досяг-

нення поставленої мети у роботі застосовувалися 

загальнонаукові методи аналізу, синтезу, узагаль-

нення, інтерпретації наукових даних, а також си-

стемний і структурно-функціональний підходи. 

Результати дослідження. Інвестиційна сфера 

є локомотивом розвитку будь-якої економічної си-

стеми, у тому числі й охорони здоров'я. Активізація 

і підвищення ефективності інвестиційної політики 

формують необхідні інноваційно-технологічні 

напрацювання, що визначає можливості подаль-

шого економічного розвитку інфраструктури за-

кладів охорони здоров'я. Найбільш складним зав-

данням у даному випадку є пошук і диверсифікація 

джерел її фінансування. 

Для системи охорони здоров'я України на 

сьогодні притаманна низка проблем – це недо-

статнє фінансування, дефіцит сучасних інфор-

маційних технологій, низький рівень матеріально-

технічної бази, морально застаріле медичне устат-

кування, відсутність кваліфікованих управлінців.  

Дані проблеми зумовлюють необхідність по-

шуку механізмів спільного функціонування дер-

жави і бізнесу, оскільки саме взаємодія держави та 

приватного сектора були і продовжують залиша-

тися основними господарюючими суб'єктами в охо-

роні здоров'я понад 150 країн світу [2,3]. 

В останні роки у світовій практиці державно-

приватне партнерство є ефективним способом залу-

чення інвестицій до охорони здоров'я. При цьому 

забезпечується збереження обсягів, видів і умов 

надання медичної допомоги модернізованим об'єк-

том, а також доступність і якість медичної допо-

моги у рамках програми державних гарантій безо-

платної медичної допомоги громадянам.  

ДПП передбачає взаємовигідну співпрацю 

публічного і приватного партнерів, яка, з одного 

боку, дозволяє публічному партнеру більш ефек-

тивно вирішувати соціально-економічні цілі і зав-

дання, а, з іншого, сприяє підвищенню конкуренто-

спроможності ЗОЗ на внутрішньому і зовнішньому 

ринках.  

Організаційно-правовий аспект, як інституціо-

нальна оболонка, дозволяє сформувати інфраструк-

туру ЗОЗ на принципах ДПП, забезпечити діяль-

ність з підготовки та укладення контракту між 

публічним і приватним партнерами, створити спри-

ятливе середовище для інновацій.  

У даний час в Україні розвиток ДПП спи-

рається на: 

- Закон України від 01.07.2010 № 40 «Про дер-

жавно-приватне партнерство» [4];  

- Закон України від 24.11.2015 № 817-VIII 

«Про внесення змін до деяких законів України 

щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку 

державно-приватного партнерства та стимулю-

вання інвестицій в Україні» [5];  

- Закон України від 06.04.2017 № 2002-VIII 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо удосконалення законодавства з пи-

тань діяльності закладів охорони здоров'я» [6]. 

До основних механізмів державно-приватної 

взаємодії у сфері охорони здоров'я відносяться: 

довгостроковий цивільно-правовий договір, угода 

про ДПП, яка представляє собою юридично оформ-

лену на певний термін і засновану на об'єднанні ре-

сурсів та розподілі ризиків співпрацю публічного 

партнера, з одного боку, і приватного партнера, з 

іншого боку. 

Ініціатор договору – державна установа або 

державне медичне підприємство, для потреб якого 

реконструюється нерухоме майно та перебудо-

вується процес виробництва послуг. 

Інвестор договору – фізична або юридична 

особа, яка перемогла на аукціоні, уклала договір і 

забезпечує фінансування інвестиційного проекту за 

рахунок власних коштів, залучення фінансових ре-

сурсів або позикових коштів. 

Споживачі послуг. В охороні здоров'я ДПП 

орієнтоване на суспільні потреби – надання медич-

них послуг. Так з'являється ще один учасник парт-

нерства, споживач медичних послуг – населення, 

яке в кінцевому підсумку користується результа-

тами проектів ДПП. 

Предмет ДПП в охороні здоров'я - послуги, які 

надаються державою або комунальними органами 

влади спільно з приватним партнером у межах ДПП 

з реорганізацією об'єктів медичної інфраструктури, 

з метою підвищення їх якості, функціональності та 

доступності для населення. 

Державно-приватна взаємодія на основі дого-

вору дозволяє зберегти досить високий ступінь дер-

жавного (комунального) контролю над цими ЗОЗ 

(предмет договору) через своїх представників в їх 

органах управління. 

Метою державно-приватної взаємодії у сфері 

охорони здоров'я на основі договору про ДПП, є: 

- залучення до системи охорони здоров'я при-

ватних інвестицій; 

- підтримка і модернізація інфраструктури 

охорони здоров'я; 

- організація, фінансування і проведення нау-

ково-дослідних робіт; 

- впровадження інноваційних технологій; 

- підвищення рівня доступності та якості 

медичних послуг, ефективності витрачання бюд-

жетних коштів. 

Виконання умов договору є обов'язковим для 

партнерів, оскільки забезпечується законом. Будь-

який з партнерів може бути притягнутий до 

відповідальності за невиконання договірних зо-

бов'язань. 
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Також з метою забезпечення практичної ре-

алізації законів про ДПП в Україні запроваджене 

досить чітке регламентування процесів 

ініціювання, розробки, оцінки, прийняття рішення 

про реалізацію, визначення приватного партнера 

для реалізації проекту ДПП. Визначено перелік 

публічної інфраструктури, яка може бути об'єктом 

угоди про ДПП. 

Перевагою угоди про ДПП для держави є те, 

що основні інвестиційні витрати на себе бере при-

ватний партнер, відповідно, відсутня необхідність 

відволікати значні суми з бюджету. Приватний же 

партнер отримує можливість вигідно вкладати 

власні кошти на тривалий період з гарантованою 

прибутковістю. Вигоди для населення полягають у 

забезпеченні доступності якісних високотехно-

логічних медичних послуг.  

З урахуванням викладеного нами науково 

обґрунтований механізм організації регіонального 

кардіологічного центру на принципах державно-

приватного партнерства (рис.) і концептуальна 

функціонально-організаційна модель РКЦ з ме-

ханізмами ДПП. 

 

 
Рис. Механізм організації РКЦ на принципах державно-приватного партнерства 

 

Концептуальна модель РКЦ розробляється як 

регіональний профільний клінічний заклад 

кардіології, хірургії серця і магістральних судин, 

рентгенендоваскулярної діагностики і лікування. 

Його діяльність планується на принципах ринкової 

економіки, тобто на принципах вільного підприєм-

ництва, ринкового ціноутворення, договірних 

відносин між господарюючими суб'єктами, обме-

женого втручання держави в господарську діяль-

ність суб'єктів. 

Модель РКЦ сформована на основі системного 

підходу до організації медичної допомоги насе-

ленню Київського регіону. Вона функціонально 

об'єднала елементи маркетингу – створення і про-

сування медичних послуг та взаємовідносини 

лікаря і пацієнта на базі пацієнтоорієнтованості, що 

дозволяє виконати цільову функцію РКЦ – досягти 

задоволення потреб населення регіону у високотех-

нологічних кардіологічних послугах. 

У процесі розробки концептуальної моделі 

РКЦ здійснене логічне проектування схеми її 

структури у складі трьох функціональних центрів, 

адміністративно господарського блоку та до-

поміжних підрозділів. 

Лікувально-профілактичну функцію моделі 

РКЦ забезпечують два центри: центр високос-

пеціалізованої стаціонарної допомоги та центр кон-

сультативної поліклінічної екстреної і планово - 

консультативної допомоги.  

Центр високоспеціалізованої стаціонарної 
допомоги є базовим стаціонарним підрозділом мо-

делі РЦК, котрий інтегрує у своєму складі 

відділення кардіохірургії та відділення терапевтич-

ної кардіології.  

Діяльність відділення кардіохірургії визначає 

цілий ряд вузькоспеціалізованих напрямків: 

хірургія набутих і вроджених вад серця, хірургія 

ішемічної хвороби серця, хірургія порушень ритму 

серця, хірургія патології аорти, хірургія патології 

міокарду. 

У відділенні терапевтичної кардіології 

здійснюється лікування пацієнтів з гіпертонічною 

хворобою, ішемічною хворобою серця, гострим ін-

фарктом міокарда, аритміями, вродженими і набу-

тими вадами серця і т. д. 

Предметом діяльності центру консультатив-

ної амбулаторно-поліклінічної екстреної і пла-

ново-консультативної допомоги є: реалізація 

комплексу екстреної і планово-консультативної до-
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помоги населенню регіону, зниження кардіологіч-

ної захворюваності, інвалідності, передчасної 

смертності. Надання консультативної, ор-

ганізаційно-методичної допомоги закладам охо-

рони здоров‘я регіону з питань кардіології, рентге-

нендоваскулярної діагностики та лікування, 

хірургії серця і магістральних судин, судинної 

хірургії та трансплантології. 

Ключовим принципом функціонування центру 

високоспеціалізованої стаціонарної допомоги і цен-

тру консультативної амбулаторно - поліклінічної 

екстреної і планово - консультативної допомоги є 

надання високотехнологічної медичної допомоги 

висококваліфікованим персоналом на базі інно-

ваційних організаційно-технологічних лікувальних 

програм із забезпеченням конкурентоспроможності 

медичних послуг. 

Управління лікувально-діагностичним проце-

сом здійснюється за допомогою бізнес-процесів 

націлених на пацієнтоорієнтованість і на пла-

нування структурної ефективності діяльності мо-

делі РКЦ на базі: 

- стандартизації медичних послуг; 

- визначення нормативів вартості одиниці 

медичної послуги; 

- обліку витрачання коштів на стаціонарні та 

амбулаторно-поліклінічні види медичних послуг з 

виділенням зон неефективності використання; 

- корекції об'ємних показників медичної допо-

моги; 

- розробки показників ефективності матеріаль-

них, фінансових і трудових ресурсів і створення ме-

ханізмів поточного планування і оцінки бізнес по-

казників діяльності моделі РКЦ, які дозволяли б 

уже на стадії складання завдань враховувати 

пріоритети і орієнтири у роботі моделі. 

Джерела фінансування моделі РКЦ з ме-

ханізмами ДПП є багатоканальними: 

 Приватні інвестиції 

 Бюджети обласного управління 

 Платні послуги 

 Програми медичного страхування 

 Благодійні внески 

 Договірні роботи 

 Пожертвування організацій, установ і гро-

мадян 

В умовах ринку і багатоканального фінансу-

вання діяльності моделі РКЦ бізнес-процеси спира-

ються на цінові орієнтири вартості одиниці медич-

ної послуги та покликані: 

- забезпечити відшкодування витрат (медика-

менти, продукти харчування і т.д.), понесених у 

процесі надання медичної допомоги; 

- забезпечити дохід для утримання РКЦ. 

Такий підхід є запорукою успіху у наданні ви-

сокоспеціалізованої медичної допомоги з дотри-

манням стандартів і з використанням новітніх 

медичних технологій, стаціонарної, лікувально-

профілактичної та реабілітаційної медичної допо-

моги хворим з серцево-судинними захворюваннями 

при найбільш ефективному використанні ресурсів – 

капіталу, матеріалів, праці. 

В цілому, концептуальна функціонально-ор-

ганізаційна модель РКЦ на принципах ДПП несе 

свій сучасний потенціал, який забезпечує її роботу 

у ринкових умовах – це: 

- державно-приватна форма власності, юри-

дична і господарська самостійність; 

- механізм державного контролю над діяль-

ністю і збереження РКЦ у власності держави; 

- професіоналізм і досвід приватного сектора у 

розвитку управління та господарської діяльності, 

використання сучасних форм фінансування; 

- багатоканальне фінансування, прибутковість 

комерційної діяльності; 

- оснащення високотехнологічним медичним 

обладнанням та висококваліфікованими кадрами; 

- перехід від філософії споживання до філо-

софії заробітку; 

- підвищення якості матеріально-технічної 

бази, ресурсного забезпечення, рівня відбору та 

підготовки кадрів; 

- підвищення економічної стійкості та конку-

рентоспроможності; 

- впровадження автоматизованої інфор-

маційної системи; 

- пацієнтоорієнтованість, спрямованість на за-

безпечення доступності допомоги для різних кате-

горій населення за рахунок платних послуг та 

соціальних державних програм; 

- механізми економічного стимулювання 

медичних працівників за якість послуг. 

Висновки. В статті обґрунтовані концепту-

альні підходи та розроблені механізми організації 

регіонального кардіологічного центру на принци-

пах державно-приватного партнерства. 

РКЦ забезпечений високопрофесійним 

лікарським персоналом і здатний забезпечити для 

населення регіону якісну третинну (високос-

пеціалізовану) кардіологічну медичну допомогу із 

застосуванням високотехнологічного обладнання 

та високоспеціалізованих медичних процедур висо-

кої складності за рахунок інвестування через ме-

ханізми державно-приватного партнерства. 

Перспективи подальших досліджень поляга-

ють у використанні одержаних результатів для 

обґрунтування регіональної моделі кардіологічного 

центру на принципах державно-приватного парт-

нерства. 
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Анотація.  
В статті йдеться про вікові та статеві особливості дисбалансу ліпідів крові у хворих на діабетичну 

нефропатію IV стадії та гіпертонічну хворобу на тлі цукрового діабету 2 типу. Встановлено, що інтен-

сивність дисбалансу ліпідів у пацієнтів залежить не тільки від стадії хронічної хвороби нирок та ступеня 

гіпертонії, але також від їх віку та статі. 

Abstract.  

Age and gender characteristics of blood lipid imbalance in patients with diabetic nephropathy of IV stage 

and hypertension against the ground of type 2 diabetes mellitus were established. The intensity of lipid imbalance 

in patients was found to depend not only on the stage of chronic kidney disease and degree of hypertension but 

also on their age and sex. 
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Introduction. One of the most serious microvas-

cular complications of diabetes mellitus (DM) is dia-

betic nephropathy (DN). The occurrence of diabetic 

nephropathy in case of type 2 diabetes mellitus is 55%. 

Renal lesions occurring in case of DM causes or inten-

sifies development of arterial hypertension accelerating 

continuous progress of pathology and finally results in 

the development of chronic kidney failure [2, 5, 7, 10]. 

The study of factors promoting the progress of DN 

is an important problem today. Dyslipidemia is one of 

the risk factors of DN development [1, 2]. Lipoproteins 

low-density (LPLD) are conjugated and oxidized by 

mesangial cells stimulating proliferation of mesangium 

and development of glomerulosclerosis. In addition, 

lipoproteins filtrated in the glomeruli, accumulate in the 

tubules and induce tubular-interstitial processes, inter-

stitial sclerosis, causing progress of chronic kidney dis-

ease (CKD) and development of kidney failure [1, 3, 4, 

8]. 

Diabetic lipid profile is a result of an increased 

level of free fatty acids due to resistance of adipose 

cells (lipocytes) to insulin. Excess of free fatty acids is 

transformed in the liver in to triglycerides (TG), their 

increased amount stimulates production of very low-

density lipoproteins and Apo lipoprotein [9, 11, 12]. 

Therefore, diabetic dyslipidemia is characterized by an 

increased concentration of TG, LPLD cholesterol and 

decreased concentration of LPHD cholesterol. Alt-

hough, in patients with DM severity of lipid metabo-

lism disorders is not similar and it depends on many 

factors beginning with age and ending with comorbid 

pathology [11, 13]. 

To study age and gender peculiarities of lipid im-

balance in the blood in patients with diabetic nephrop-

athy and comorbid arterial hyper- tension. 

84 patients with type 2 diabetes mellitus aged from 

47 to 75 with the duration of the disease for 10-15 years 

were examined at the Department of Nephrology of the 

Regional Clinical Hospital of Chernivtsi. All the pa-
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tients were distributed between two groups: I group in-

cluded 43 patients with CKD I degree and DN IV de-

gree, II group included 41 patients with CKD II degree 

and DN IV degree. Every group was divided into sub-

groups (with arterial hypertension (AH) I and II de-

gree). The control group included 19 practically healthy 

individuals. Patients in all the groups were distributed 

according to the age and sex. Total cholesterol (TCS), 

triglycerides (TG), high density lipoproteins (LPHD), 

low density lipoproteins (LPLD) in the blood plasma 

was detected in all the patients by means of common 

methods. The criteria of including into the study were: 

НbА1с ≥ 7,0%, TCS ≥ 5,0 mmol/L, LPLD ≥ 3,0 

mmol/L; TG > 1,77 mmol/L; LPHD < 1,2 mmol/L. 

The data obtained were statistically processed by means 

of statistical programs „Excel5.0” with the calculation 

of mean value and standard deviation. Student’s- test 

was used to detect difference probability between the 

groups. Differences between the groups were consid-

ered to be reliable with the significance level р < 0,05. 

Mann- Whitney criterion was used for non-parametric 

calculations. The study was conducted according to 

ethic norms stipulated by the Helsinki Declaration of 

2008. 

The analysis of clinical-laboratory findings of the 

patients examined resulted in the detection of disorders 

of lipid metabolism in the blood serum in the form of 

reliable increase of the levels of TCS (р < 0,05), TG 

and LPLD respectively (р < 0,05) against the ground 

of decreased level of HDLP as compared with the find-

ings of practically healthy individuals (Table 1). At the 

same time, the most severe imbalance of lipid metabo-

lism was found in patients with DN having CKD II de-

gree and AH II degree. 

Gender distribution in the groups of patients 

demonstrated that more severe lipid imbalance was 

found among women than among men. A considerable 

increase of LDLP was shown to be found both among 

men and women with DN against CKD II degree (р < 

0,05). Therefore, a considerable lipid imbalance in pa-

tients with DN against CKD I-II degrees and AH II de-

gree was found among all the patients with a probable 

gender difference specially in case of CKD II degree 

(Table 1). 

To our opinion, obtained gender differences can 

be explained by the fact that lipid profile of women 

during all their life undergoes changes. It is connected 

with the influence of endogenic hormones during preg-

nancy, intake of oral contraceptives, and the effect of 

estrogens. Therefore, the risk of occurrence of various 

complications in women, even with similar values of li-

pid spectrum with men, is rather low. Although, this 

regularity after the age of 60 decreases, especially in 

case of DM. 

According to the age category the patients exam-

ined were distributed into two age groups: І group – pa-

tients of a mature age (45-65 years) and ІІ group – pa-

tients with DN against the ground of CKD I-II degree 

of an elderly age over 65 (V. Quinn classification, 

2000). The results are analyzed in Table 2. 

Thus, the analysis of the obtained results found 

that the values of lipid metabolism differed most sub-

stantially in persons of an elderly age as compared with 

the results of of patients of a mature age, and they de-

pend more considerably on the stage of CKD than the 

degree of AH, although in elderly patients the values 

differ considerably according to the degree of AH. 

Therefore, the values of TCS were considerably high in 

all the group of patients in comparison with appropriate 

values of healthy individuals (р < 0,05), but it should 

be noted that in patients with CKD II degree and AH 

II degree the levels of TCS were reliably higher than in 

patients with CKD I degree and AH I and II degrees (ac-

cording to the comparison in the age groups 
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Тable 1.  

Clinical-laboratory characteristics of patients with DN IV degree against CKD I-II degree and AH II de-

gree according to gender distribution (М ± m, n) 

Indices Age (yeаrs) 
GFR 

(ml/min) 

TCS 

(mmol/l) 

ТG 

(mmol/l) 

LPLD 

(mmol/l) 

LPHD 

(mmol/l) 

Healthy  

(n = 19) 

мen 56,8 ± 6,91 140,21 ± 6,91 3,3 ± 0,34 1,29 ± 0,8 2,45 ± 0,8 1,44 ± 0,3 

wwomen 57,4 ± 6,23 125,22 ± 4,81 3,8 ± 0,69 1,78 ± 0,79 2,54 ± 0,65 1,56 ± 0,45 

І 
g

ro
u
p

 (
n

 =
 4

3
) 

А
h

 І
 s

t.
 (n

 =
 2

2
) 

Mmen 57,9 ± 6,21 141,33 ± 0,24 6,23 ± 0,41* 2,11 ± 0,35 3,71 ± 0,21* 1,08 ± 0,17* 

Wwomen 57,5 ± 6,29 127,11 ± 3,21 6,98 ± 0,72* 2,20 ± 0,12 3,98 ± 0,24* 1,03 ± 0,12* 

А
h

 І
І 

ст
. (

n
 =

 2
1

) 

Mmen 56,7 ±6,24 148,92 ± 4,13 6,78 ± 0,71* 2,82 ± 0,41* 3,78 ± 0,23* 0,87 ± 0,24* 

Wwomen 58,9 ±6,32 145,12 ± 4,34* 7,48 ± 0,62* 3,05 ± 0,27* 4,49 ± 0,44* 0,71±0,05** 

ІІ
 g

ro
u
p

 (
n

 =
 4

1
) 

А
h

 І
 s

t.
 (n

 =
2

 2
) 

Mmen 58,1 ±6,39 71,34 ± 5,11* 6,99 ± 0,52* 3,02 ± 0,37* 3,79 ± 0,29* 0,97 ± 0,08* 

Wwomen 57,9 ±6,11 68,24 ± 5,12** 7,99 ± 0,32* 3,71±0,27** 4,98 ± 0,22* 0,67 ± 0,09* 

А
h

 І
І 

st
. (

n
 =

 1
9

) 

Mmen 58,4 ±5,71 88,91 ± 9,33** 8,25±0,31** 3,61±0,44** 4,47±0,33** 0,74 ± 0,05* 

Wwomen 57,6 ±6,10 82,67 ± 3,65** 8,88±0,33** 3,94±0,57** 5,99±0,44** 0,65±0,04** 

Note to the table: * р < 0,05 – compared with healthy individuals ; 

** р < 0,05 compared with І group concerning sex. 

Таble2.  

Clinical-laboratory characteristics of patients with DN IV degree against CKD I-II degree and AH II de-

gree according to age distribution (М ± m, n) 

Іndicеs 
GFR 

(ml/min.) 
TCS (mmol/l) 

ТG 

(mmol/l) 

LPLD 

(mmol/l) 

LPHD 

(mmol/l) 

Healthy (n=19) 
matureage 110,51 ± 5,67 3,4 ± 0,34 1,28 ± 0,84 2,45 ± 0,67 1,43 ± 0,74 

elderlyage 92,21 ± 4,81 3,9 ± 0,89 1,26 ± 0,54 2,44 ± 0,46 1,57 ± 0,43 

І 
g

ro
u
p

 (
n

 =
 4

3
) 

А
ь
h

 І
 s

t.
 (n

 

=
 2

2
) matureage 120,33 ± 0,22* 6,45 ± 0,42* 2,13 ± 0,45 4,43 ± 0,67* 1,05 ± 0,67* 

elderlyage 92,79 ± 3,25 6,02 ± 0,65* 3,41 ± 0,76* 5,12 ± 0,76* 0,92 ± 0,56* 

А
h

 І
І 

ст
. (

n
 

=
 2

1
) matureage 138,92 ± 3,13* 6,78 ± 0,71* 2,46 ± 0,45 4,16 ± 0,23* 0,93 ± 0,24* 

elderlyage 95,12 ± 4,31* 6,74 ± 0,55* 3,52 ± 0,37* 5,23 ± 0,35* 0,81 ± 0,53* 

ІІ
 g

ro
u
p

 (
n

 =
 4

1
) 

А
h

 І
 s

t.
 (n

 =
 

2
2

) 

matureage 85,38 ± 5,14* 7,19 ± 0,36** 3,12 ± 0,34* 4,59 ± 0,19* 0,87 ± 0,05* 

elderlyage 78,24 ± 5,12** 8,79 ± 0,34** 3,81 ± 0,34* 5,49 ± 0,28* 0,67 ± 0,09** 

А
h

 І
І 

st
. (

n
 

=
 1

9
) matureage 78,93 ± 9,32** 8,47 ± 0,33** 3,71 ± 0,54** 5,47 ± 0,33** 0,78 ± 0,04** 

elderlyage 79,47 ± 3,25** 8,97 ± 0,32** 3,99 ± 0,51** 6,09 ± 0,47** 0,66 ± 0,03** 

Note to the table: * р < 0,05 – compared with healthy individuals; 

** р < 0,05 – compared with І group concerning the age. 
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(р < 0,05)). The content of TG and LDLP was also 

considerably increased in patients with CKD II degree 

and AH II degree in comparison with other groups of 

the study (р < 0,05). 

The level of HDLP decreased in all the patients 

with DN against the ground of CKD I-II degrees (р < 

0,05), but it was the lowest in all the patients with CKD 

II degree with AH I and II degrees. 

Therefore, the study conducted has demonstrated 

the availability and occurrence of lipid imbalance in the 

examined patients and the dependence of the progress 

of this imbalance, not only on the stage of CKD and 

degree of AH, but on the age and sex of patients. 

Conclusions: 

Considerable gender differences of lipid imbal-

ance are found in patients with DN IV degree against 

the ground of CKD I-II degree and AH II degree with 

their prevailing among women. 

Lipid imbalance is most pronounced in patients 

with DN IV degree against the ground of CKD I-II 

degrees with AH II degree of elderly patients which is 

revealed by a considerable increase of LDLP level. 

A considerable increase of the levels of TCS, 

LDLP, TG and decrease level of LDLP is found in com-

parison with patients with DN IV degree against the 

ground of CKD I degree with AH I degree. 
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THE DIDACTIC POTENTIAL OF SOCIAL NETWORKS IN TEACHING A FOREIGN LANGUAGE 

 

Аннотация 

Статья посвящена выявлению возможности обучения иностранному языку через социальные сети, 

через Instagram. Рассматриваются основные функции приложения Instagram, которые необходимы для 

обучения и, основываясь на них, в этой работе была разработана программа интенсивного обучения ино-

странному языку.  

Abstract 

The article is devoted to identifying the possibility of teaching a foreign language through social networks, 

through Instagram. The main functions of the app Instagram, which are needed for education, are considered. In 

this work an intensive program of foreign language learning was developed based on the main functions of Insta-

gram.  

 

Ключевые слова: обучение; иностранный язык; социальные сети; инстаграм, образовательная тех-

нология. 

Keywords: education; foreign language; social networks; Instagram, learning technology. 

 

В цифровую эпоху, в которой мы живём, с каж-

дым годом учёные удивляют нас различными про-

двинутыми технологиями, которые становятся 

удобными и доступными и в быту, а ещё лучше в 

саморазвитии и самообучении. Одним из таких тех-

нологий подразумевают социальные сети. 

Социальная сеть – мощный инструмент, позво-

ляющий пользователям общаться друг с другом [3]. 

В работе В. П. Леонтьева «Социальные сети: ВКон-

такте, Facebook и другие...» есть другое определе-

ние “социальной сети”. Это, по его словам, сайт, по-

строенный на основе персональных анкет пользова-

телей, которые могут быть связаны между собой, 

также она позволяет хранить данные и обмени-

ваться сообщениями и мультимедийным контентом 

(фотографии, аудио-видео файлы, текстовые доку-

менты) [1]. 

Хоть социальные сети и появились сравни-

тельно недавно, они уже имеют большое влияние 

на человека. Поэтому социальные сети стали одним 

из современных технологий и методов обучения. 

Их от других методов обучения отличают доступ-

ность, многоуровневость, а также комфортность 

(обучающиеся сами составляют график, когда и где 

им удобно пройти обучение). 

Сейчас каждый человек, независимо от воз-

раста, проводит большую часть времени в социаль-

ных сетях, перерабатывая различные информации. 

И в эпоху диджитализации обучение иностранному 

языку через социальные сети становится все более 

значимой. 

В развитых странах мира практически невоз-

можно представить учебный процесс без социаль-

ных сервисов. Появились новые педагогические 

подходы (например, смешанное обучение (blended 

learning) и коннективизм), массовые открытые ди-

станционные курсы от ведущих университетов 

мира, на которых учатся бесплатно сотни тысяч 

слушателей. Социальные сети эффективно исполь-

зуются на всех ступенях и уровнях обучения - от 

детского сада до послевузовского образования [2]. 

Также на сегодняшний день можно найти различ-

ные платные или бесплатные курсы для саморазви-

тия. В любой социальной сети есть множество пре-

подавателей разных специальностей. Например, 

можно посмотреть объяснения по непонятной теме 

или пройти целый курс через социальные сети 

(YouTube, Instagram, Facebook, etc.).  

В книге Хуторского в одном из уровней про-

никновения сетевых технологий написано: «Пере-

нос учебного процесса по иностранному языку пол-
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ностью в виртуальную среду более уместен в усло-

виях заочного обучения в вузах и на курсах повы-

шения квалификации, хотя известны успешные 

программы дистанционного обучения и для школь-

ников» [2]. Иными словами, изучение иностран-

ного языка через социальные сети удобно, так как 

можно общаться с иностранцами, носителями 

языка, что отлично развивает речь. 

Instagram является одним из самых известных 

социальных сетей в наше время, приложение через 

которое люди обмениваются фотографиями и ви-

деозаписями. Также основные функции Instagram 

позволяют людям обучаться иностранным языкам. 

Например, выкладывание фото- или видеоматериа-

лов, к которым можно добавить текст, где обучаю-

щиеся могут изучать интересующие их сферы, 

например, иностранные языки, физику, а также раз-

вить творческие способности. Вторая функция – In-

stagram Директ – бесплатный чат, в котором можно 

вести личную переписку, например, если возни-

кают вопросы, обучающийся может обратиться к 

преподавателю за советом или помощью. И третья 

функция – Stories, в них можно делать тесты и 

опросы, которые помогают преподавателям и са-

мим обучающимся проверить их и себя.  

Основываясь на функциях приложения, мы 

разработали программу интенсивного обучения 

иностранному языку (английскому), которая разви-

вает основные виды речевой деятельности, как чте-

ние, письмо, аудирование, и, соответственно, такие 

навыки, как грамматическая и лексическая стороны 

речи, произношение, монологическая речь. 

Общие сведения: программа интенсивного 

обучения английскому языку проходит в Instagram, 

где каждый день обучающиеся изучают материал 

по разным темам и выполняют задания. Программа 

проводится 2 недели. 

Участники программы: студенты. 

Количество участников: от 2 до 5. 

Длительность: 14 дней. 

Цель: развитие навыков общения на основные 

темы на английском языке по основным видам ре-

чевой деятельности языка. 

Задачи: 

1. Обучение чтению. 

2. Обучение грамматической стороне речи 

3. Обучение лексической стороне речи 

4. Обучение произношению 

5. Обучение монологической речи

 

День Материал для обучения Упражнение 

1 Тестирование на выявление уровня Тест 

2 

Грамматика английского языка (Present Simple, Modal verbs) 

5 новых слов 

Текст 

Опрос и тест 

Текст “About myself” 

3 
Грамматика английского языка (Past Simple, Articles) 

5 новых слов 

Опрос и тест 

 

4 

Грамматика английского языка (Future Simple, Voices) 

5 новых 

Видео 

Опрос и тест 

Видео “The English lan-

guage” 

5 
Грамматика английского языка (Present Continuous, the Noun) 

5 новых слов 

Опрос и тест 

 

6 

Грамматика английского языка (Past Continuous, the Pronoun) 

5 новых слов 

Текст 

Опрос и тест 

Текст “Cinema” 

7 
Грамматика английского языка (Future Continuous, the Adjective) 

5 новых слов 

Опрос и тест 

 

8 

Грамматика английского языка (Present Perfect, the Adverb) 

5 новых слов 

Видео 

Опрос и тест 

Видео “Great Britain” 

9 
Грамматика английского языка (Past Perfect, The Gerund) 

5 новых слов 

Опрос и тест 

 

10 

Грамматика английского языка (Future Perfect, the Infinitive) 

5 новых слов 

Текст 

Опрос и тест 

Текст “Great People” 

11 

Грамматика английского языка (Present Prefect Continuous, the 

Preposition) 

5 новых слов 

Опрос и тест 

 

12 

Грамматика английского языка (Past Prefect Continuous, the Parti-

ciple) 

5 новых слов 

Текст 

Опрос и тест 

Текст “Global Warm-

ing” 

13 

Грамматика английского языка (Future Prefect Continuous, the 

Complex sentences) 

5 новых слов 

Опрос и тест 

 

14 Финальное тестирование 
Тест 

Сочинение 
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Таким образом, в данной работе мы выявили 

возможности обучения иностранному языку через 

социальные сети, а именно через Instagram, так как 

сейчас люди проводят много времени в Интернете 

в досуге, и исходя из возможностей могут зани-

маться саморазвитием. Изучив функции данного 

приложения, нами была разработана программа ин-

тенсивного обучения, которая развивает основные 

виды речевой деятельности (чтение, аудирование, 

письмо). Программа нацелена на изучение грамма-

тики и лексики английского языка, а также на уме-

ние высказывать своё мнение на современные про-

блемы. Она составлена для тех, кто не занимается 

изучением английского языка, чтобы они могли ве-

сти разговор с нерусскоговорящими и знать его ос-

новы. 
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SOME ASPECTS OF CASE-BASED LEARNING AS A TEACHING TOOL  

 

Abstract.  

The article focuses on discussion about the role and the place of case-based method in learning process. 

Providing of case-based learning helps to form clinical decision-making, reasoning and judgment in medical stu-

dents, strengthen students study, make the educational process more real and relevant to clinical practice. Case-

based learning provides a unique opportunity to study complex and professionally important issues in an emotion-

ally favourable atmosphere of the educational process, that stimulate students to be more active, makes them 

independent learners and problem solvers. 

 

Key words: case-based learning, interactive technology, teaching strategies, higher medical education.  

 

According to scientists and practitioners, the ac-

quisition of knowledge, the formation of skills and abil-

ities, the development of personal and professionally 

significant qualities in the training of future profession-

als are the most effective when interactive teaching 

methods are used in educational process. The main idea 

of interactive learning is based on providing in educa-

tional process constant active collaboration between all 

learning process participants.  

The current medical curriculum requires medical 

students to have a broad base of factual knowledge. 

Usually, the education has typically been done through 

practical classes, lectures and rote memorization, but 

the developing of problem-solving skills, witch are im-

portant, are so minimal, as not many teachers are 

enough emphasis on that aspect. Some limitations 

should be set on the amount of factual information that 

students are expected to learn, with a greater emphasis 

on the development and training of clinical reasoning 

and communicating skills. This should motivate stu-

dents to become more engaged, independent learners, 

and problem solvers. 

One of the effective interactive teaching method in 

medical education is case-based learning (CBL). It was 

used in various educational levels, from undergraduate 

to postgraduate. CBL is especially important in learn-

ing clinically oriented disciplines, as Internal Medicine, 

General Surgery, Orthopaedics, etc. It requires that stu-

dents classrooms are located at the hospitals with a big 

turn-over of patient, that will allow students to see the 

real-life patients in time restricted conditions watching 

and participating in treatment process. To see rear clin-

ical cases the learning process should be organised in 

regional and big city hospitals. Though the University 

Hospitals may be considered the better choice.  

CBL is defined as an inquiry structured learning 

experience utilizing live or simulated patient cases to 

solve, or examine a clinical problem, with the guidance 

of a teacher and stated learning objectives. CBL and 

Problem based learning (PBL) are two main trends in 

education that goes along within whole educational 

process completing and assisting each other. The ad-

vantages of using CBL include more focusing on learn-

ing objectives compared with PBL. Another ad-

vantages are the flexibility on the use of a case, and the 

ability to deeper the level of learning by inducing more 

critical thinking skills [1]. 

So the CBL is a well-established methodology that 

students employ across disciplines to apply their 

knowledge to real-world problems. It results in higher 
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levels of cognition and effects further clinical practise. 

Students in CBL classes usually work in groups on case 

studies, tales with one or more characters, and/or sce-

narios. This is the higher level of educational process 

when the cases provide a clinical challenge for which 

students must find answers based on their previously 

received knowledge, but the instructor should follow 

students continuously assisting and helping when stu-

dents are confused and cant move forward. 

The main idea of CBL is that the use of virtual 

'trigger' scenarios pique students' interest in a specific 

subject, and promote independent self-studying involv-

ing problem solving and analysis. Clinical situation 

solving and decision analysis are considered to be the 

important skills for graduated medical students. By 

means of CBL students apply their knowledge to real-

world scenarios. It allows also to promote higher levels 

of cognition that are essentially important for success-

ful everyday work of any physician. 

When compared to PBL, case-based learning of-

fers more focus on learning objectives, flexibility in 

case application, and the capacity to induce a deeper 

degree of learning by developing more critical thinking 

abilities that allows to chose the correct decision among 

many possible options. 

In a review of the literature about modern learning 

methods, Williams (2005) describes a number of bene-

fits of CBL use in the classroom, in particular: CBL uti-

lizes collaborative learning, facilitates the integration 

of learning, develops students’ intrinsic and extrinsic 

motivation to learn, encourages learner self-reflection 

and critical reflection, allows for scientific inquiry, in-

tegrates knowledge and practice, and supports the de-

velopment of a variety of learning skills [2]. 

In the literature review about the effectiveness of 

CBL in health profession education, Thistlethwaite et 

al. (2012), accentuated on several benefits [3]: 

 Overwhelmingly, students enjoy CBL and 

think that it enhances their learning. 

 Teachers enjoy CBL, partly because it 

engages, and is perceived to motivate, students.  

 CBL seems to foster learning in small groups 

though whether this is the case delivery or the group 

learning effect is unclear. 

Chonkar et al. (2018) have hypothesized that stu-

dents who participate in case-based learning gain 

deeper and more long-lasting knowledge than students 

who seek to mostly memorize (but not apply) critical 

scientific facts [4]. 

Basic, social and clinical sciences are studied in 

relation to the case, are integrated with clinical presen-

tations and conditions (including health and ill-health) 

and student learning is, therefore, associated with real-

life situations [3]. 

Academic Medicine will strive to publish case 

studies that are grounded in relevant literature, advance 

compelling arguments, offer critical analyses of under-

lying issues, identify and challenge assumptions, and 

present synthetic and interpretive discussions [5]. 

McLean SF. (2016) emphasizes that CBL is a tool 

that involves matching clinical cases in health care-re-

lated fields to a body of knowledge in that field, in order 

to improve clinical performance, attitudes, or team-

work. This type of learning has been shown to enhance 

clinical knowledge, improve teamwork, improve clini-

cal skills, improve practice behaviour, and improve pa-

tient outcomes [6]. 

A good clinical case should meet the following re-

quirements: 

- have an appropriate level of difficulty; 

- be relevant today and according to current prin-

ciple of evidence-based medicine; 

- illustrate typical situations; 

- develop analytical thinking; 

- provoke discussion; 

- correspond to the clearly set goal of creation; 

By complexity cases are divided on: 

- Illustrative learning situations (cases). The pur-

pose of these cases is to teach students the algorithm for 

making the right decision in a certain situation on a cer-

tain practical example; 

- learning situations (cases) with problem for-

mation. This type of cases has clear formulation of the 

problem, which describes the situation in a particular 

period of time, place, and clearly identify and articulate 

clinical data. The purpose of this case is to do analysis 

of the situation and diagnose the pathology, than make 

an independent correct decision on the specified prob-

lem; 

- learning situations (cases) without the for-

mation of a problem. These cases describe a more com-

plex and difficult clinical situation. In this type of cases 

the problem is not clearly identified and the main pur-

pose of case is to determine the problem, to indicate al-

ternative ways to solve it with the analysis of available 

resources; 

- Applied exercises, in which the specific situation 

is described. It is proposed to find ways out of it; the 

purpose of case is to find ways to solve the problem. 

 By the goals and objectives of the learning pro-

cess cases are divided on: 

- cases that teach analysis and assessment; 

- cases that teach problem solving and decision 

making; 

- cases that illustrate a problem, solution or con-

cept as a whole 

There are next stages of the case: 

1. Introduction session:  

 A faculty announces information about case 

previously with explanation of purposes and giving the 

instructions for the sessions, setting rules and 

regulations.  

 Students independently learn about the 

content of the case.  

 A faculty provides to inquire of students about 

their understanding of content, aim of the case and 

problem statement. 

2. The stage of directly work on the case scenarios:  

 A faculty divides students into micro-groups 

(4-6 people), provides organization of work in small 

groups and defined the main speakers in each of them.  

 Discussion of the content of the case in micro-

groups.  

 Presentation of groups decisions by one of its 

representatives.  
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 General discussion and discussion about 

received decisions. At the same time, a faculty teaching 

and guiding the discussion, ensuring that learning 

objectives are met. 

3. The final stage is summarizing of the obtained 

results and acquired knowledge. A faculty provides 

generalizing speech.  

The cases used in class must meet certain criteria: 

they must have the required level of difficulty, they 

must clearly correspond to the current topic of practical 

training, various features of diagnostic and treatment 

strategies must be considered, and they must be rele-

vant to the time of their use (must be used applicable 

classifications, approaches to patient according to the 

newest guidelines). The work on the case stimulates de-

velopment of new forms of analytical thinking and de-

cision-making, provides an opportunity of students’ 

discussion, and create of various options for making ac-

curate decisions. CBL have showed to be useful for stu-

dents on different years of studying mostly in strategic 

and deep learners groups [7]. For various clinical disci-

plines it was even more beneficial than basic medical 

disciplines [8, 9].  

So, the use of CBL increase the interest of students 

in the study of discipline successfully complements the 

theoretical aspects of subject, promote dialogue be-

tween teacher and student on an equal level, strengthen 

students` learning and improve the quality of 

knowledge. It makes the learning more real and rele-

vant to clinical practice. Providing of CBL help to form 

in medical students the skills of clinical decision-mak-

ing, reasoning and judgment. It provides also a unique 

opportunity to study complex and professionally im-

portant issues in an emotionally favourable atmosphere 

of the educational process, promote independent self-

study involving problem solving and decision analysis. 
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Анотація.  

У статті на основі експериментально визначених факторів визначаються та теоретично обґрун-

товуються педагогічні умови розвитку творчого потенціалу майбутніх механіків з обслуговування та ре-

монту автомобілів і двигунів: цілеспрямоване формування потреб студентів у творчій технічній діяль-

ності; застосування проблемно-розвивальних технологій навчання у підготовці студентів автотранс-

портних коледжів; створення продуктивного інформаційно-освітнього середовища для розвитку 
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творчого потенціалу студентів у автотранспортному коледжі; застосування додаткових форм ро-

звитку творчого потенціалу студентів в автотранспортному коледжі (спецкурси. факультативи, 

гуртки, клуби, олімпіади тощо). 

Abstract.  
In the article on the basis of experimentally determined factors the pedagogical conditions of development of 

creative potential of future mechanics on service and repair of cars and engines are defined and theoretically 

substantiated: purposeful formation of needs of students in creative technical activity; application of problem-

development technologies of education in preparation of students of motor transport colleges; creation of a 

productive information and educational environment for the development of creative potential of students in the 

College of Motor Transport; application of additional forms of development of creative potential of students in 

motor transport college (special courses, electives, circles, clubs, olympiads, etc.). 

 

Ключові слова: педагогічні умови, фактори, розвиток творчого потенціалу, майбутні механіки з 

обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів, експертна оцінка. 

Key words: pedagogical conditions, factors, development of creative potential, future mechanics on service 
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Сучасна педагогічна наука спрямована на до-

слідження проблем становлення і розвитку творчої 

особистості, це актуалізує питання забезпечення 

необхідних і достатніх сприятливих педагогічних 

факторів та умов для підвищення ефективності ро-

боти в даному напрямку. У зв'язку з цим в останні 

роки велика кількість вчених займаються вивчен-

ням питання розробки педагогічних факторів та 

умов. 

Передусім зауважимо, що у наявній психо-

лого-педагогічній, енциклопедичній літературі 

немає єдності думок учених щодо сутності понять 

«фактор». Зокрема, у тлумачному словнику (за ре-

дакцією Л. Савченко) «фактор пояснюється як 

рушійна сила, причина будь-якого процесу або 

явища, що визначає його характер або одну з його 

характерних рис, чинник» [14, c. 525]. У педа-

гогічній літературі вчені, головним чином, фактори 

трактують як основні причини, чинники, умови по-

кращення чи вдосконалення педагогічного процесу 

[8; 9]. Погоджуючись з позицією науковців [3; 8; 

15], що розглядають фактори як основні чинники, 

причини, умови вдосконалення, підвищення якості, 

модернізації освітнього процесу, у нашому до-

слідженні факторами ефективного розвитку твор-

чого потенціалу майбутніх механіків з обслуго-

вування та ремонту автомобілів і двигунів ми 

визначаємо стимули, джерела, що мають потен-

ційну здатність дієво впливати на якість процесів 

теоретичної і практичної підготовки майбутніх тех-

нічних фахівців. 

Нам імпонує думка вчених [13, c. 30], що «фак-

тори й умови тісно пов'язані одне з одним, коли 

вони збігаються за змістом і формою, починається 

процес розвитку подій. Тому, формулюючи пра-

вила, тенденції, закони, необхідно розкривати 

взаємодію зовнішніх і внутрішніх передумов ро-

звитку явища, тобто сутність умов і факторів, що 

взаємодіють одне з одним». 

Значної уваги, на нашу думку, потребує аналіз 

визначення цих двох понять: факторів та педагогіч-

них умов. Вслід за дослідженнями науковців О. Ва-

сюк, Б. Гершунського, О. Дубасенюка, О. Заболот-

ного, О. Кошука, В. Кручек, А. Литвина, П. Лузана, 

І. Підласого, О. Радкевича, Л. Шовкун та інших 

вважаємо, що саме педагогічні умови забезпечують 

дієвість педагогічних факторів, які впливають на 

перебіг психолого-педагогічних процесів фахової 

підготовки майбутніх фахівців, на розвиток їх тво-

рчого потенціалу. 

Говорячи про поняття «педагогічні умови», 

варто відзначити, що існує велика кількість тракту-

вань даного визначення. Так, Р. Гуревич визначає 

педагогічні умови як зовнішні обставини, чинники, 

що здійснюють істотний вплив на перебіг освітнь-

ого процесу [5]. У свою чергу, П. Лузан розуміє пе-

дагогічні умови «як обставини, що забезпечують 

низку чинників і дають можливість викладачеві ор-

ганізувати активну навчально-пізнавальну діяль-

ність студентів» [10], а В. Манько – «взаємо-

пов’язану сукупність параметрів та зовнішніх ха-

рактеристик освітнього процесу, що забезпечують 

високий рівень його результативності» [12, c.154]. 

Виходячи з вище наведених визначень, дамо 

своє трактування цього поняття. Отже, в даній ро-

боті під педагогічними умовами розуміємо сукуп-

ність обставин педагогічного процесу, що сприя-

ють ефективному формуванню чи розвитку 

об’єкта, явища, процесу. Це дає змогу сформулю-

вати педагогічні умови розвитку творчого потен-

ціалу майбутніх механіків з обслуговування та ре-

монту автомобілів і двигунів як обставини, що 

зумовлюють функціонування досліджуваної си-

стеми та сприяють розвитку творчого потенціалу 

майбутніх технічних фахівців. 

Для обґрунтування педагогічних умов розви-

тку творчого потенціалу майбутніх механіків з об-

слуговування та ремонту автомобілів і двигунів 

спочатку необхідно визначити сукупність педагогі-

чних факторів, що впливають на розвиток творчого 

потенціалу майбутніх технічних фахівців. З цією 

метою було здійснено аналіз педагогічної літера-

тури, досліджень з питань обґрунтування педагогі-

чних умов, проведено низку консультацій, бесід із 

представниками всіх зацікавлених сторін (педагогі-

чними працівниками закладів вищої освіти; керів-

никами транспортних підприємств і компаній; уче-

ними, фахівцями в галузі професійної освіти; здо-

бувачами вищої освіти тощо). У ході експертної 

оцінки, за результатами аналізу даних першого 

етапу дослідження було виокремлено найвагоміші 
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фактори, які сприяють ефективному функціону-

ванню педагогічної системи розвитку творчого по-

тенціалу майбутніх технічних фахівців: 

1. мотивація студентів до творчої технічної 

діяльності; 

2. застосування технологій проблемно-

розвивального навчання; 

3.  інформаційно-освітнє середовище;  

4. інформаційні технології (ІТ-технології); 

5. додаткові форми розвитку творчого 

потенціалу студентів; 

6. педагогічна майстерність викладачів; 

7. інтерактивні технології навчання; 

8. оцінювання результатів навчальних 

досягнень студентів;  

9. орієнтація освітнього процесу на 

цілеспрямований розвиток творчого потенціалу 

особистості кожного студента. 

Слід зазначити, що відібрані за результатами 

дослідження фактори відображають всі компоне-

нти педагогічної системи: педагогічну діяльність 

викладача; навчально-пізнавальну діяльність сту-

дентів; цілі та зміст, методи і форми навчання, за-

соби навчання та контроль досягнень студентів 

тощо. Зазначений факт, на нашу думку, засвідчує 

обґрунтованість дослідницького інструменту і дос-

товірність отриманих даних. 

Наступним етапом дослідження було з’ясу-

вання ступеня значущості кожного з вказаних фак-

торів ранговим методом (ранжуванням) – якісним 

оцінюванням факторів, що сприяють розвитку тво-

рчого потенціалу майбутніх технічних фахівців. 

Згідно з рекомендаціями [2], для експертної оцінки 

методом ранжування запрошувалися компетентні 

фахівці з високим ступенем обізнаності в галузі під-

готовки майбутніх механіків з обслуговування та 

ремонту автомобілів і двигунів та об’єктивним ста-

вленням до досліджуваної проблеми. 

Експерти проранжували 9 педагогічних фак-

торів, що сприяють розвитку творчого потенціалу 

студентів в автотранспортних коледжах. 

Відповідно до інструкції експертам, найбільш 

впливовий фактор отримував перший ранг, а най-

менш впливовий – дев’ятий. За результатами ран-

жування склали матрицю рангів, що дало змогу 

визначити вагомість того чи іншого фактора та 

підтвердити правильність заповнення матриці за 

контрольною сумою всіх рядків.  

Для визначення ступеня узгодженості думок 

експертів використовується спеціальна міра – кое-

фіцієнт конкордації Кендалла [4]: (від лат. 

Concordare – привести у відповідність, упорядку-

вати). Коефіцієнт конкордації змінюється в діапа-

зоні 0 <W <1, причому 0 – повна неузгодженість, 1 

– повна одностайність. 

Після відповідних розрахунків коефіцієнт кон-

кордації Кендалла у нашому дослідженні виявився 

рівним 0,81. Таким чином, за величиною 

коефіцієнта W можна зробити висновок про те, що 

думки експертів щодо вагомості ранжованих фак-

торів узгоджені між собою. 

Натомість, щоб стверджувати, що узгод-

женість позицій експертів не є випадковою, необ-

хідно визначити значимість коефіцієнта єдності ду-

мок W. У нашому дослідженні для цього було за-

стосовано критерій Пірсона. Порівняння 

емпіричного й табличного значення критерію доз-

воляє зробити висновок про те, що з вірогідністю 

95 % можна стверджувати: значення W = 0,81 не є 

випадковим. 

Отже, експериментально визначені фактори 

імовірно можуть сприяти розвитку творчого потен-

ціалу студентів в автотранспортних коледжах. Для 

отримання позитивного результату необхідно ре-

алізувати виявлені фактори комплексом педа-

гогічних умов.  

Експерти переконані, що опанувати складну 

технічну діяльність може лише вмотивований до 

навчання студент, у якого сформовані навчально-

професійні інтереси, розвинуті пізнавальні потреби 

й мотиви. Наявність мотивації прискорює процес 

професійного становлення і особистісного ро-

звитку майбутнього фахівця і є запорукою розвитку 

його творчого потенціалу. 

Динаміка розвитку мотивації в процесі навчання 

обумовлюється активізацією включення студентів в 

різні форми освітньої діяльності. Зміна мотивації тя-

гне за собою зміну результативності діяльності. Ви-

значаючи поведінку і діяльність особистості, мотива-

ція впливає на розвиток творчого потенціалу. Осно-

вна мета навчання на основі мотивації досягнень, 

розвитку творчого потенціалу – пов'язування во-

єдино цілей навчання і цілей розвитку. Для спону-

кання мотивації досягнення з метою розвитку твор-

чого потенціалу студентів нами використовувалися 

такі прийоми: створення проблемної ситуації з обов'-

язковим позитивним фіналом (вирішення проблеми 

повинно бути здійснено самими студентами); ство-

рення оптимістичної установки; створення ситуацій, 

які передбачають особисту відповідальність за загаль-

ний результат справи; наведення прикладів з іннова-

ційної практики; збудження інтересу до завдань під-

вищеної складності, стимулювання допитливості, 

кмітливості з обов'язковим зазначенням шляхів дося-

гнення мети; формування установки на колективну ді-

яльність, що підкріплюється прагненням до пізнава-

льного спілкування. 

Важливим моментом підвищення мотивації 

вчені вважають принцип культивування удачі, оскі-

льки невдачі в комплексі зі стереотипами, помилками 

– це основний бар'єр на шляху особистісного і профе-

сійного саморозвитку студентів. Найважливішим мо-

тивом навчально-професійної діяльності ми вважаємо 

потребу в самовдосконаленні, саморозвитку і саморе-

алізації. 

Підсумовуючи, можна стверджувати, що від 

системи мотивів значною мірою залежить сформо-

ваність професійних інтересів студентів та розви-

ток їх творчого потенціалу, тому першою педагогі-

чною умовою розвитку творчого потенціалу майбу-

тніх механіків з обслуговування та ремонту 

автомобілів і двигунів визначаємо умову «Цілесп-

рямоване формування потреб у творчій технічній 

діяльності». 
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Невисокий рівень творчого потенціалу особи-

стості випускників вузів, відсутність ефективних 

стимулів і соціальних механізмів розвитку твор-

чого потенціалу в майбутніх фахівцях стримують 

впровадження нових ідей, завдаючи шкоди суспіль-

ству і ускладнюючи процес особистісного зрос-

тання і, як наслідок цього, професійної адаптації 

фахівців. Вчені одностайно визнають, що творчі 

якості, здібності, зокрема майбутнього механіка з 

обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів, 

необхідно розвивати. Швидка зміна технологій, що 

спричинює моральне старіння виробничих потуж-

ностей потребує від спеціалістів ґрунтовної фунда-

ментальної підготовки і здатності швидко оволоді-

вати новими технологіями. Поява потужних зовні-

шніх засобів активізації розумової діяльності 

приводить до автоматизації не лише фізичної, а й 

розумової праці, неалгоритмічної, тобто евристич-

ної діяльності, й зумовлює потребу в спеціалістах, 

які здатні до такої діяльності. 

Варто підкреслити, що недостатнє вирішення 

означеної проблеми виявляється у обмеженому за-

стосуванні при підготовці майбутніх механіків су-

часних інтерактивних технологій навчання, доміну-

ванні інформаційно-рецептивних та репродуктив-

них способів навчальної роботи.  

Система освіти постійно шукає шляхи удоско-

налення процесу підготовки майбутніх фахівців 

відповідно до вимог суспільства, цей факт підтвер-

джує велика кількість інноваційних педагогічних 

технологій. Розвивальне навчання – це система ор-

ганізації навчання, яка сприяє включенню внутріш-

ніх механізмів розвитку особистості учнів і якнай-

повнішої реалізації їх інтелектуальних і творчих 

здібностей [6]. 

Основні принципи технології навчання, на які 

робиться акцент в освітньому процесі коледжу на-

ступні: розширення співпраці викладачів і студен-

тів; врахування особистісних властивостей студен-

тів; індивідуальна психологічна підтримка; умови 

для саморозвитку особистості, розвиток комуніка-

тивної культури та творчого потенціалу. 

Для реалізації принципів розвиваючого нав-

чання, спрямованого на розвиток комунікативної 

культури та творчого потенціалу застосовуються не 

імітаційні методи активного навчання: дослідні, 

проблемні лекції, проблемно-пошукові та евристи-

чні бесіди. Ці методи забезпечують розвиток твор-

чого мислення студентів, виконання ними таких за-

вдань, в процесі вирішення яких вони опановують 

способами пізнавальної діяльності та якісно засво-

юють необхідну навчальну інформації. 

Пізнавальні процеси, комунікативні навички 

студентів, здатність до самоосвіти розвиваються за 

допомогою імітаційних методів активного нав-

чання, як ігрових (ділова гра-конкурс, з розігруван-

ням ролей, прес-конференція), так і неігрових (рі-

шення ситуаційних завдань, аналіз конкретних ви-

робничих ситуацій, кейс-метод), використання у 

педагогічній практиці евристичних методів розви-

тку творчого потенціалу майбутніх механіків з об-

слуговування та ремонту автомобілів і двигунів 

(метод спроб та помилок; метод психологічної ак-

тивізації творчості; метод мозкової атаки; методи 

аналогій; метод контрольних питань; алгоритм ви-

рішення винахідницьких задач тощо).  

Для ефективної підготовки майбутніх механі-

ків з обслуговування та ремонту автомобілів і дви-

гунів необхідно щоб навчання відбувалося в процесі 

творчої діяльності, при наявності високої мотивації, 

при актуалізації творчих здібностей особистості і роз-

витку творчого потенціалу кожного. 

Застосування проблемно-розвиваючих техноло-

гій сприяє активізації навчальної діяльності та обміну 

наявним досвідом, формування нового професійного 

мислення, заохочення до вивчення та використання 

інноваційних технологій обслуговування та ремонту 

автомобілів і двигунів, творчому підходу до майбут-

ньої професійної діяльності, критичного осмислення 

власної практичної діяльності в автотранспортній 

сфері. Це підтверджують визначені експерименталь-

ним шляхом і теоретично обґрунтовані фактори тех-

нології проблемно-розвивального навчання, інтера-

ктивні технології навчання, спрямованість профе-

сійної підготовки майбутнього технічного фахівця 

на інноваційну технічну діяльність, які стають діє-

вими складниками активізації процесів професійної 

підготовки студентів за умови «Застосування про-

блемно-розвивальних технологій навчання у підго-

товці студентів автотранспортних коледжів» 

(друга педагогічна умова розвитку творчого потен-

ціалу майбутніх механіків з обслуговування та ре-

монту автомобілів і двигунів). 

Третю педагогічну умову розвитку творчого 

потенціалу студентів в автотранспортних коле-

джах: «Створення продуктивного інформаційно-

освітнього середовища для розвитку творчого по-

тенціалу студентів у автотранспортному коле-

джі» забезпечують такі фактори, як інформаційні 

технології (ІТ-технології), інтерактивні технології 

навчання, освітнє середовище, оцінювання резуль-

татів навчальних досягнень студентів, педагогічна 

майстерність викладачів.  

Поняття «освітнє середовище» є багатовимір-

ним і суб'єктивним. Як правило, визначення не да-

ють повну сутнісну характеристику цього склад-

ного явища. Для аналізу можливості освітнього се-

редовища у підготовці фахівця розглянемо це 

поняття більш докладніше. У великому тлумач-

ному словнику сучасної української мови дається 

трактування терміну «середовище», як «сукупність 

природних умов, у яких відбувається життєдіяль-

ність якого-небудь організму» [1]. 

Вслід за науковцями [7], ми визначаємо «ін-

формаційно-освітнє середовище як педагогічну си-

стему, що об'єднує в собі електронний campus нав-

чального закладу, засоби управління навчальним 

процесом, педагогічні технології та забезпечує фо-

рмування інтелектуально-розвиненої, соціально-

значущої, творчої особистості, яка володіє необхід-

ним рівнем професійних знань, умінь і навичок для 

успішного життя і майбутньої професійної діяльно-

сті в інформаційному суспільстві». 

Інформаційно-освітнє середовище навчаль-

ного закладу – ефективний засіб розвитку творчого 
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потенціалу майбутніх механіків з обслуговування 

та ремонту автомобілів і двигунів, оскільки різно-

манітність і структурованість освітніх ресурсів до-

зволяють стимулювати участь студентів у позана-

вчальній роботі, використовувати різні форми орга-

нізації їх роботи, застосовувати інформаційно-

комунікаційні технології, послуговуватися можли-

востями додаткових форм організації навчання, фо-

рмувати у студентів позитивну мотивацію до само-

розвитку, самовдосконалення, спонукати студента 

до аналітичної діяльності.  

Актуальним завданням сучасної освіти в Укра-

їни виступає створення умов для збереження і роз-

витку творчого потенціалу людини. Особливу 

увагу варто приділяти розвитку інтелектуального 

рівня студентів, формування пізнавальної активно-

сті, заохочення самостійності в отриманні знань. 

Високий професійний і громадянський обов’язок 

сучасного робітника автотранспортної галузі дете-

рмінує розвиток його творчого потенціалу як одне 

з головних завдань професійної освіти. 

Вирішення цього завдання на сучасному етапі 

розвитку професійної освіти викликає певні труд-

нощі. На жаль, змістом технічної освіти, в своїй 

більшості, практично не передбачається викла-

дання повноцінних дисциплін за напрямом осо-

бистісно орієнтованого навчання. Це спричинює 

відповідні наслідки – відсутність професійної і 

творчої допитливості, байдужість до якісних ре-

зультатів своєї професійної діяльності, нереалізо-

ваність творчого потенціалу спеціалістів, низький 

загальний рівень інноваційної діяльності на вироб-

ництві. 

Основою метою професійної освіти в цій ситу-

ації є підготовка кваліфікованого фахівця, здатного 

до ефективної професійної роботи за фахом і кон-

курентоспроможного на ринку праці. Тому осно-

вою освіти повинні стати не стільки навчальні дис-

ципліни, скільки способи мислення і діяльності. 

Необхідно не тільки випустити фахівця, який отри-

мав підготовку високого рівня, але і включити його 

вже на стадії навчання в розробку нових техно-

логій, адаптувати до умов конкретного виробни-

чого середовища, до вирішення професійних зав-

дань. 

Останнім часом «дедалі більшої популярності 

набувають спецсемінари, студії, спецкурси, 

факультативи, які підвищують ефективність 

навчальної діяльності за рахунок індивідуалізації, 

широкої варіативності змісту освіти» [11].  

З огляду на вищезазначене, нами було ство-

рено факультативний курс «Розвиток творчого по-

тенціалу майбутніх механіків з обслуговування та 

ремонту автомобілів і двигунів у коледжах», мета 

якого полягає у формуванні основ для творчої дія-

льності студента (необхідних навичок для визна-

чення проблеми, пошуку, знаходження та прий-

няття рішень, застосування технічних засобів, ство-

рення моделей для власних ідей, підготовки звітів 

та презентацій тощо) та спрямуванні його освітньої 

діяльності на розвиток творчого потенціалу і підго-

товку до інноваційної діяльності.  

На підставі вищевикладеного формулюємо че-

тверту педагогічну умову педагогічні умови розви-

тку творчого потенціалу майбутніх механіків з об-

слуговування та ремонту автомобілів і двигунів: 

«Застосування додаткових форм розвитку твор-

чого потенціалу студентів в автотранспортному 

коледжі (спецкурси. факультативи, гуртки, клуби, 

олімпіади тощо)», яку забезпечують такі фактори, 

як додаткові форми розвитку творчого потенціалу 

студентів, оцінювання результатів навчальних до-

сягнень студентів, орієнтація освітнього процесу на 

цілеспрямований розвиток творчого потенціалу 

особистості кожного студента, інформаційні техно-

логії (ІТ-технології), інтерактивні технології нав-

чання, освітнє середовище, педагогічна майстер-

ність викладачів.  

Висновок. На основі методу пізнання від фік-

сування емпіричних даних та їх аналізу до їх систе-

матизації, узагальнень і підсумовування сформу-

льовано педагогічні умови, які, при їх забезпеченні, 

експериментально визначені фактори перетворю-

ють в реальні детермінанти розвитку творчого по-

тенціалу студентів в автотранспортних коледжах, 

надають їм якості дієвості. 

Перспективи подальшого наукового пошуку 

пов’язуємо з моделюванням процесу розвитку 

творчого потенціалу майбутніх механіків з 

обслуговування та ремонту автомобілів і двигунів в 

коледжах. 
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Анотація. 

Процес мислення цікавив людей з давніх часів. Ще античні філософи міркували над його роллю в 

житті людини. Так, грецький філософ Сократ вважав мислення способом пізнання світу і самого себе, 

причому в процесі такого пізнання людини самовдосконалюється. 

Аристотель пов'язував усвідомлене мислення з відчуттями, як відправною точкою пізнання. Розумо-

вий процес, на його думку, полягає в узагальненні отриманих знань, і йде від конкретного до абстрактного. 

Abstract. 

The process of thinking has interested people since ancient times. Even ancient philosophers pondered its 

role in human life. Thus, the Greek philosopher Socrates considered thinking a way of knowing the world and 

himself, and in the process of such knowledge of man self-improvement. 

Aristotle associated conscious thinking with sensations as a starting point of knowledge. The mental process, 

in his opinion, is to generalize the knowledge gained, and goes from concrete to abstract. 
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У XVII столітті Рене Декарт, відомий фран-

цузький філософ і математик підкреслював важ-

ливість мислення і буття в житті людини: «Я мислю 

- значить, я існую». 

Нідерландський філософ-раціоналіст XVII 

століття Бенедикт Спіноза, 

в своїй роботі «Трактат про вдосконалення ро-

зуму і про шлях, яким найкраще прямувати до 

істинного пізнання речей. Він виділяв пізнання 

окремих речей, що доставляється розуму почут-

тями, пізнання шляхом спогадів, пізнання шляхом 

міркування, що спирається на знання загальних по-

нять і загальних властивостей речей. 

Дослідження мислення психологами почалися 

ще в XVII столітті, здатність мислити в той час вва-

жали вродженою, а саме мислення ототожнювали з 

логікою. У XX столітті, експериментально вивча-

ючи процес мислення, вчені розділилися на дві 

групи: до першої групи входили прихильники за-

твердження того, що інтелектуальні здібності лю-

дини є природним даром і розвинути їх неможливо; 

друга група вважала, що в перебігу життя ці здіб-

ності можуть формуватися і розвиватися. У асоціа-

тивної емпіричної психології існувала думка, що 

мислення - це процес випадкового перебору різних 

асоціацій [5, ст.107]. 

Мислення - це сукупність розумових процесів, 

що лежать в основі пізнання; до мислення саме 

відносять активну сторону пізнання: увага, сприй-

няття, процес асоціацій, утворення понять і суд-

жень. У більш тісному логічному сенсі мислення 

містить в собі лише освіту суджень і умовиводів 

шляхом аналізу і синтезу понять. 

Мислення - це процес пізнавальної діяльності 

індивіда, характеризується узагальненим і опосе-

редкованим відображенням у свідомості людини 
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зв'язків і відносин між предметами і явищами дійс-

ності. 

Мислення - це функція людського мозку, особ-

лива форма, де проявляється його рефлекторна, 

аналітико-синтетична діяльність, яка має опору в 

другій сигнальній системі. 

Процес мислення відбувається за допомогою 

розумових операцій: порівняння, аналізу, синтезу, 

абстракції, узагальнення і конкретизації, дозволя-

ють розкрити всі важливі зв'язки і відносини між 

предметами, явищами і фактами [5, ст.104]. 

Психологами були виділені особливості ми-

слення, як психічного процесу: 

По-перше, мислення відрізняється опосеред-

кованим характером. якщо 

людині не вдається пізнати що-небудь прямо, 

безпосередньо, то він може пізнати це непрямим 

чином, опосередковано: одні властивості пізна-

ються через інші, невідоме пізнається через відоме. 

По-друге, мислення відрізняється узагаль-

неністю, узагальнення як 

пізнання загального і істотного в об'єктах дійс-

ності відбувається з тієї причини, що всі власти-

вості цих об'єктів є пов'язаними один з одним. За-

гальне існує і виявляється лише в чомусь окремому, 

конкретному. Узагальнення людьми виражаються 

за допомогою мови. Функція мислення - розширити 

межі пізнання за допомогою виходу за межі чут-

тєвого сприйняття. За допомогою мислення, вико-

ристовуючи умовиводи, можливо розкрити те, що 

ніхто не почув безпосередньо за допомогою сприй-

няття. Узагальнення, які людина робить в процесі 

мислення, закріплюються в поняттях, що відобра-

жають сукупність істотних властивостей предмета. 

По-третє, мислення завжди пов'язане з рішен-

ням того чи іншого завдання, що виникла в процесі 

пізнання або в практичній діяльності. 

Процес мислення найяскравіше проявляється 

лише тоді, коли виникає проблемна ситуація, яку 

необхідно вирішити: постає питання, відповідь на 

яке є метою мислення. Причому відповідь на це пи-

тання знаходиться не відразу, а з допомогою певних 

розумових операцій, в процесі яких відбувається 

видозміна і перетворення наявної інформації. 

По-четверте, мислення тісно пов'язане з про-

мовою, це ще одна винятково важлива його особ-

ливість. Думки завжди втілюються в мовну форму, 

навіть в тих випадках, коли мова не має звукової 

форми, наприклад 

 у випадку з глухонімими людьми. Ми завжди 

думаємо словами, ми не можемо 

мислити, не промовляючи слова.  

Завдання мислення - розкрити відносини між 

предметами, виявити зв'язки і відокремити їх від 

випадкових збігів. Мислення використовує поняття 

і оперує ними і приймає на себе функції узагаль-

нення та планування. Мислення є найскладнішою і 

багатосторонньою психічною діяльністю, тому 

виділення його видів здійснюється за різними 

підставами: за формою, за характером вирішуваних 

завдань, за ступенем розгорнення, за ступенем но-

визни і оригінальності [4, ст.174]. 

Основне завдання логічного мислення в умо-

вах Нової української школи - створення образів і 

їх перетворення відповідно до поставленим завдань 

з логічним навантаженням. При цьому відбувається 

перетворення вже наявних образів і створення но-

вих образів, відповідно до нових даних. Логічне ми-

слення використовує операції розпізнавання, 

виділення, формування, перетворення і узагаль-

нення змісту відображення подібної форми. І теоре-

тичне понятійний і теоретичне образне мислення 

доповнюють один одного, дозволяючи людині 

сприймати навколишню дійсність найбільш повно. 

За Р.С. Немовим, логічне мислення - це «роз-

горнуте, строго послідовне мислення, в ході якого 

людина неодноразово звертається до використання 

логічних операцій і умовиводів, причому хід цього 

мислення можна простежити від початку і до кінця, 

щоб переглянути його правильність, співвідносячи 

з відомими вимогами логіки». Наявність в мисленні 

логіки робить його більш точним і обґрунтованим. 

Логічне мислення передбачає наявність у дитини 

здатності до виконання основних логічних опе-

рацій: узагальнення, аналізу, порівняння, кла-

сифікації [4, ст.176]. 

Найважливішими розумовими операціями в 

процесі навчання є аналіз і синтез. Аналіз передба-

чає виділення елементів даного об'єкта, його ознак 

і властивостей. На першому етапі молодші школярі 

виділяють лише окремі частини і властивості пред-

мета, тобто можуть виробляти лише частковий 

аналіз. Потім, формується здатність аналізувати всі 

властивості предмета, але без встановлення 

взаємозв'язків між ними. І тільки після цього мо-

лодший школяр здатний аналізувати всі власти-

вості і ознаки предмета і встановлювати 

взаємозв'язок між ними. Формування логічного ми-

слення молодших школярів - важлива складова ча-

стина педагогічного процесу. Допомогти учням в 

повній 

мірою виявити свої здібності, розвинути ініціа-

тиву, самостійність, творчий потенціал - одна з ос-

новних задач сучасної школи. Уже в початковій 

школі учні повинні оволодіти основними елемен-

тами логічних операцій (порівняння, узагальнення, 

класифікації, аналізу та ін.), що дозволить їм надалі 

наводити докази, будувати умовиводи, висловлю-

вання, логічно пов'язані між собою, робити вис-

новки, обґрунтовуючи свої судження, і, в кінцевому 

підсумку, самостійно здобувати знання. Матема-

тика саме той предмет, де можна в більшій мірі це 

реалізувати [1, ст.132].  

Розглянемо систему Л.В. Занкова. Завдання 

психологічного розвитку, розуміється як розвиток 

розуму, волі, почуттів дітей і розглядається як 

надійна основа засвоєння знань, умінь навичок. 

Вона і висувається на перше місце. В ході до-

слідження проблеми навчання і розвитку. 

Л.В. Занков сформулював дидактичні прин-

ципи системи: 

 провідна роль теоретичних знань у змісті 

навчання; 

 усвідомлення учнями всіх ланок процесу 

навчання; 
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 необхідність роботи над розвитком усіх 

учнів, у тому числі і 

найслабших; 

 навчання на високому рівні труднощі з до-

триманням заходів труднощі; 

 вивчення програмного матеріалу швидким 

темпом; 

Л.В. Занков вважає, що урок повинен будува-

тися інакше традиційному уявленню, коли велика 

частина часу заповнювалася учительській промо-

вою. 

У Державному стандарті Нової української 

школи зазначено, що метою 

Математичної освіти є формування логічної, 

креативної та інших ключових компетенцій серед 

пріоритетів Нової Української школи - радість 

пізнання як провідний фактор розвитку особистості 

дитини. Відомі українські педагоги В. Моляко, В. 

Паламарчук, O. Савченко та інші довели, що, незва-

жаючи на досягнення в області теорії і практики по-

чаткової освіти, зміни цілей і змісту, спо-

стерігається пасивність учнів в освоєнні навчаль-

ного матеріалу, зниження пізнавальної та читацької 

активності, самостійності школярів, що призводить 

до погіршення якості освіти в цілому і фор-

мування дослідницької діяльності зокрема.  

Обговорення і створення в 2016-2017 р. Кон-

цепції Нової Української школи актуалізувало про-

блему формування логічної активності і розвитку 

пізнавального інтересу в учнів початкової школи. 

Однією з основних завдань уроків постає спону-

кання учнів до власної творчої, креативної і систе-

матизованої діяльності. Для підготовки молодших 

школярів до такого виду діяльності та стимулю-

вання їх творчості необхідно і доцільно впровад-

жувати завдання з логічним навантаженням,голо-

воломки і ребуси.  
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Впровадження кредитно-модульної системи 

навчання в освітній діяльності медичних вузів 

сприяє підвищенню якості підготовки лікарів, дає 

можливість викладачам в повній мірі керувати пі-

знавальною діяльністю студентів у процесі нав-
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чання, а здобувачам освіти - працювати більш са-

мостійно, отримуючи консультативну допомогу ви-

кладачів за необхідностю, самостійно засвоювати 

матеріал при роботі з основними та додатковими 

джерелами літератури. Модульний підхід в нав-

чанні сприяє досягненню професійної компетент-

ності шляхом самостійної діяльності та переходу 

від пасивних форм навчання до активних. Головна 

задача вищої медичної школи - формування у сту-

дентів медичних спеціальностей клінічного мис-

лення. Клінічне мислення формується у студента-

медика при вмінні виділяти головне, узагальнювати 

інформацію, визначати розбіжності, синтезувати 

інформацію, яку він отримав при самостійному ви-

вченні основних груп фармакологічних лікарських 

засобів та вмінні обгрунтувати призначення препа-

ратів для надання невідкладної допомоги, аналізу-

ючи їх механізм дії [2, с.33-34]. На вибір викори-

стання різноманітних навчальних технологій в 

медичній освіті впливають особливості самої 

медичної освіти, в якій, безумовно, яскраво вира-

жені, як теоретична, так і практична складові. Існу-

ють активні технології і методи навчання, що доз-

воляють досить ефективно навчати фахівців. Тому, 

не применшуючи важливість алгоритму надання 

невідкладної допомоги, ми вважаємо не менш зна-

чущим використання інших активних методів [3, 

с.14]. Застосування інноваційних технологій на ка-

федрі фармакології Буковинського державного ме-

дичного університету стало необхідною умовою 

подальшого успішного впровадження кредитно-

модульної системи в навчальному процесі. Техно-

логії проблемно-модульного та модульно-рейтин-

гового навчання, організації самостійної роботи 

студентів, інформаційні та комп'ютерні, тестові 

технології навчання і контролю рівня знань, умінь 

та навичок студентів використовуються як педа-

гогічні інновації у навчанні студентів-медиків. 

Прикладом таких інноваційних технологій можна 

вважати кейс- метод, суть якого полягає в тому, що 

студентам пропонують реальну клінічну ситуацію, 

опис якої одночасно відображає не лише будь-яку 

практичну проблему, а й актуалізує певний ком-

плекс знань, який необхідно засвоїти для осмис-

лення конкретного завдання. Кейс-технологія як 

навчальний метод використовується для того, щоб 

задіяти комунікативні та творчі здібності студентів, 

навчити їх здобувати знання та формувати компе-

тентності. Суть методу полягає в використанні кон-

кретних випадків (невідкладних станів, симптомів 

передозування лікарських засобів, які називаються 

«кейсом») для спільного аналізу, обговорення або 

прийняття рішень студентами з кожного розділу 

навчальної дисципліни. Кейси (ситуаційні вправи) 

мають чітко виражений характер і мету. Як пра-

вило, вони пов’язані з проблемою або ситуацією, 

яка існувала раніше або має місце зараз. Це завжди 

моделювання життєвої ситуації, і те рішення, що за-

пропонує студент, може показати рівень компе-

тентності і теоретичної підготовки, так і практичне 

вирішенням проблеми. У кейс-технології не да-

ються конкретні відповіді, їх необхідно знаходити 

самостійно. Це допомагає студентам, використову-

ючи власний досвід та багаж знань, формулювати 

висновки, застосовувати на практиці отримані 

знання, демонструвати власний (або груповий) по-

гляд на проблему. В кейсі проблема представлена в 

неявному, прихованому вигляді, як правило, вона 

не має однозначного вирішення. 

Впродовж останнього навчального року викла-

дачі кафедри фармакології опанували та активно 

застосовують методики кейс-технологій як під час 

проведення щоденних практичних занять зі студен-

тами 3 курсу медичних факультетів № 1, 2, 3, 4 та 

стоматологічного факультету так і при проведенні 

заключного модульного контролю. Метод case-

study, або метод конкретної ситуацій (від англійсь-

кого «case» - випадок, ситуація) - метод активного 

проблемно-ситуаційного аналізу, оснований на на-

вчанні шляхом вирішення конкретних задач-ситуа-

цій (вирішення кейсів) [1,с.61-73]. Цей метод конк-

ретних ситуацій належить до неігрових імітаційних 

активних методів навчання. Безпосередня його 

мета - спільними зусиллями групи студентів про-

аналізувати наявну ситуацію (case), що виникає у 

конкретному клінічному випадку, і виробити прак-

тичні навички по наданню плану лікування з обґру-

нтуванням вибору того чи іншого лікарського за-

собу [5, с. 39-46, с. 123-139]. За кордоном метод 

casestudy найбільш широко використовується в 

навчанні економіці та бізнес-наукам. Вперше він 

був застосований у навчальному процесі в школі 

права Гарвардського університету в 1870 році; 

впровадження цього методу в Гарвардської школи 

бізнесу розпочалося в 1920 році. Перші добірки 

кейсів були оприлюднені в 1925 році в звітах Гар-

вардського університету про бізнес. В теперішній 

час співіснують дві класичні школи case-study: Гар-

вардська (американська) і Манчестерська (європей-

ська). В американській школі навчають пошуку 

єдиного вірного рішення. В європейській передба-

чено багато варіантів вирішення проблеми. Амери-

канські кейси більші за обсягом (20-25 сторінок те-

ксту, плюс 8-10 сторінок ілюстрацій), європейські 

кейси в 1,5-2 рази коротші [1, с. 64-78].  

Що можна вважати ситуацією в медицині? 

Конкретний клінічний випадок, симптоми захво-

рювання. Але, як відомо, подібні симптоми вла-

стиві абсолютно різним захворюванням. На нашій 

кафедрі в якості кейса ми використовуємо різнома-

нітні невідкладні стани та гострі отруєння, або пе-

редозування лікарських засобів. Тому студент по-

винен проаналізувати вказані симптоми, назвати 

етіологічні причини їх появи і встановити кон-

кретну, притаманну для даного випадку основну 

причину та призначити лікування. Відмінною особ-

ливістю кейс-методу є створення проблемної ситу-

ації на основі фактів реального клінічного випадку 

[7, с. 333–339]. Спочатку кейс-метод протистав-

лявся традиційному лекційному методу, і 

асоціювався, насамперед, із відкритою дискусією. 

Передбачається, що викладач керує обговоренням 

проблеми, представленої в кейсі, а самі кейси мо-

жуть бути запропоновані студентам у самих різних 
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видах: друкарському, відеоматеріалів, аудіопро-

грам, мультимедійних засобів навчання [6, с.21-34]. 

Кейс-метод дозволяє встановити оптимальне поєд-

нання теоретичного навчання та практичних нави-

чок. Особливістю кейс методу навчання є його 

освітня відкритість з одного боку, а з іншого, за-

мкнутість і жорсткість в результативності нав-

чання. В організації навчального процесу це пов'я-

зано з тим, що викладач і студент одночасно і 

відповідальні і вільні у процесі навчання. Викладач 

відповідальний за підготовку навчального ма-

теріалу і ефективну організацію його використання. 

Студенти несуть відповідальність за підготовку до 

заняття і ефективне виконання завдань з кейсу, хоча 

вони вільні в прийнятті власних рішень і висновків, 

прийнятих в ході проведення аналізу кейс-ситуації. 

Студенти можуть обирати помилкові рішення. 

Хоча, як майбутні лікарі, вони повинні усвідомлю-

вати міру відповідальності за неправильно прий-

няте рішення в реальному житті, яке може бути фа-

тальним. Однією з переваг кейс-методу є те, що він 

дозволяє демонструвати академічну теорію з точки 

зору реальних клінічних випадків, зацікавити сту-

дентів у вивченні конкретної навчальної дисцип-

ліни, в контексті інших предметів і явищ, сприяє ак-

тивному засвоєнню знань і навичок збору, обробки 

і аналізу медичної інформації. При викладенні фар-

макології кейс- метод допомагає: 

 застосовувати правильні рішення в умовах 

невизначеності;  

 розробляти алгоритм надання невідкладної 

допомоги;  

 застосовувати отримані теоретичні знання, 

у тому числі при вивченні інших дисциплін, для 

вирішення практичних завдань;  

 враховувати точки зору інших фахівців на 

наявну проблему при прийнятті остаточного 

рішення.  

При використанні case - методу розвиваються 

аналітичні, практичні, творчі, комунікативні, 

соціальні навички та самоаналіз. Мета навчання за 

допомогою кейс- методів полягає у формуванні 

фахівця - людини, яка правильно оцінює ситуацію, 

аналізує можливі варіанти її вирішення, обирає 

найбільш оптимальний з них. Для цього студентам 

необхідні знання, володіння певною методологією 

і досвід. Зазвичай, навчальний заклад дає студенту 

знання, в меншій мірі - володіння певною методо-

логією, набагато рідше - практичний досвід.  

При створенні кейса ми дотримуємося наступ-

них правил:  

• складається схема кейса: описується ситу-

ація (скарги, симптоми, синдроми основної пато-

логії).  

• визначається методична мета кейса. Мето-

дичною метою кейса може бути підтвердження тео-

ретичних знань, розвиток клінічного креативного 

мислення та їх поєднання. 

 Але, в будь-якому випадку мета повинна бути 

вагомою, щоб робота над кейсом зацікавила сту-

дентів. При вирішенні кейса студент не лише вико-

ристовує отримані знання, а й виявляє свої осо-

бистісні якості, зокрема, вміння працювати в групі, 

а також демонструє рівень розуміння ситуації. При-

чому нерідко ситуація, викладена в кейсі, на пер-

ший погляд, здається дуже далекою від того, що 

студент вивчав у теоретичному курсі. Кейс-метод 

допомагає набути досвіду вирішення практичних 

ситуацій. Його завдання полягає в тому, щоб на-

вчити студентів не спрощувати ситуацію, а намага-

тися її пояснити; уміти бачити головне; приймати 

правильні відповідальні рішення з урахуванням 

можливих наслідків, тобто у студента повинен бути 

вироблений певний стереотип поведінки. Основне 

цій методиці - це правильний вибір (прийняття пра-

вильного рішення). Роль викладача істотно 

відрізняється від традиційної. Він передає свої пов-

новаження студентам при дискусії, його керівна 

роль зводиться до мінімуму. Вміння вести дис-

кусію, делікатно направляти її, терпляче ставити 

допоміжні запитання, кидати виклик групі і вести 

студентів до завершальної фази прийняття рішень - 

дуже важлива частина діяльності викладача. Педа-

гог повинен утримуватися від можливості пропо-

нувати свої варіанти вирішення і оцінювати пра-

вильність дій студентів в ході роботи над кейсом. 

Втручання викладача в роботу студентів різко об-

межено, воно зводиться до регулюючої функції. І 

лише після спільного обговорення викладач повер-

тається до традиційної ролі і підводить підсумки за-

няття, оцінюючи роботу на занятті. 

Кейс-метод дозволяє використовувати теоре-

тичні знання і прискорити засвоєння практичного 

досвіду. Він несе в собі великі можливості і пови-

нен знайти широке застосування. Звичайно, підго-

товка до такого заняття досить трудомістка, але це 

принесло гарний результ: студенти почали мислити 

нестандартно, більш відповідально підходити до 

вирішення різноманітних клінічних завдань, в чому 

ми пересвідчились, застосовуючи елементи кейс-

технології при викладанні фармакології.  

Таким чином, кейс-технологія - це інтерак-

тивна технологія для навчання на основі реальних 

або вигаданих ситуацій, спрямована не тільки на за-

своєння знань, але і на формування у студентів 

практичних навичок та вмінь. Головне її призна-

чення - розвивати здатність творчо опрацьовувати 

різні клінічні проблеми і знаходити їх вирішення, 

навчитися працювати з інформацією. Кейсовий ме-

тод навчання є одним з ефективних засобів ро-

звитку і закріплення знань, на основі яких студент-

медик вчиться приймати самостійні рішення. 
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Анотація 

У статті розглядаються наукові підходи до побудови моделі професійного розвитку педагога. На 

основі аналізу наукових підходів спроектована, теоретично та науково обґрунтована авторська модель 

професійного розвитку майстрів виробничого навчання в системі методичної роботи. Структура розро-

бленої моделі включає знання, вміння, навички та здатності майстрів виробничого навчання виконувати 

різні види робіт. Результатом впровадження запропонованої авторської моделі у діяльність закладів про-

фесійної (професійно-технічної) освіти стане ефективність підвищення кваліфікації майстрів виробни-

чого навчання. 

Abstract  

The article considers scientific approaches to building a model of professional development of a teacher. 

Based on the analysis of scientific approaches, the author 's model of professional development of masters of 

industrial training in the system of methodical work is designed both theoretically and scientifically substantiated. 

The structure of the developed model includes knowledge, skills, abilities and abilities of masters of industrial 

training to perform various types of work. The result of the introduction of the proposed author's model in the 

activities of vocational (vocational) education will be the effectiveness of professional development of masters of 

industrial training. 
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Сучасні трансформації професійної (профе-

сійно-технічної) освіти та нові виклики сьогодення 

детермінують нові вимоги до майстра виробничого 

навчання як основного транслятора умінь і навичок 

здобувачам професійної (професійно-технічної) 

освіти, що зумовлює необхідність неперервного 

професійного розвитку майстрів виробничого нав-

чання закладів професійної (професійно-технічної) 

освіти. Важливим середовищем, у якому здійсню-

ється професійний розвиток майстрів виробничого 

навчання закладів професійної (професійно-техніч-

ної) освіти є методична робота. Це актуалізує необ-

хідність й доцільність розробки, експерименталь-

ної апробації й упровадження дієвої моделі профе-

сійного розвитку майстрів виробничого навчання 

задля пролонгування професійного розвитку майс-

тра виробничого навчання упродовж усієї його пе-

дагогічної кар’єри саме у системі методичної ро-

боти. 

Ставлячи перед собою завдання розробки мо-

делі професійного розвитку майстрів виробничого 

навчання у системі методичної роботи, ми взяли до 

уваги наукові підходи щодо використання методу 

моделювання, над дефініцією якого працювали віт-

чизняні та зарубіжні вчені. У їхніх наукових візіях 

модель визначається як «подумки уявлена або ма-

теріально реалізована система, яка, відбиваючи або 

відтворюючи об’єкт дослідження, здатна його замі-

щати так, що її вивчення дасть нам нову інформа-

цію про цей об’єкт» (В. Штофф ) [14, с. 19], «схема 
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для пояснення процесу або явища» (С. Гончаренко) 

[7, с. 195], «графік або схему об’єкта, явища, про-

цесу, що використовується як його спрощена за-

міна», «об’єкт у формі уявного образа, який ство-

рюється із метою одержання і збереження інформа-

ції, що відбиває властивості, характеристики і 

зв’язки об’єкта-оригіналу довільної природи, істо-

тні для задачі, розв’язуваної суб’єктом (люди-

ною)» (А. Семенова) [8; 9; 10, с. 109], «засіб пі-

знання, який грунтується на аналогії, яка не є тотож-

ністю» (Л. Шевчук) [13, с.68-69], «як модель, яка 

відображає взаємозв’язки та взаємозалежності між 

спроектованими якостями і властивостями особис-

тості як об’єкта педагогіки та процесом її розвитку, а 

також організацією і управлінням тією педагогічною 

системою, в рамках якої цей процес проходить» 

(І. Васильєв) [2, с. 84], «модель спеціаліста – це пев-

ний перелік вимог, які ставить перед ним практика і 

які повинні знайти певне відображення в освітньому 

процесі» (Є. Смирнова) [11, с. 4], «діагностичний 

опис зі всією можливою повнотою, на яке здатне су-

часне психолого-педагогічне знання, усіх існуючих 

для життєдіяльності в сучасному світі сторін, власти-

востей і якостей особистості» (В. Беспалько) [1, с. 38]. 

Моделювання у науці визначається як «відтво-

рення характеристик певного об’єкта на іншому 

об’єкті, спеціально створеному для їх вивчення; 

між моделлю і об’єктом повинна існувати подіб-

ність» (С. Гончаренко) [7, с. 194], «дослідження 

явищ, процесів або систем об’єктів, шляхом побу-

дови та вивчення їх моделей; використання моде-

лей для визначення або уточнення їх характеристик 

та раціоналізації побудови об’єктів, що знову конс-

труюються», «матеріальна і уявна імітація реально іс-

нуючої педагогічної системи шляхом формування мо-

делей, у яких створюються принципи організації і фу-

нкціонування цієї системи» (А. Семенова) [8; 9; 

10, с. 25], «специфічний метод дослідження специфі-

чно організованих об’єктів» (Л. Шевчук) [13, с. 68-

69]. 

Поділяючи думки вище згаданих науковців 

щодо сутності моделі й моделювання у педагогіці, 

А. Вербицького, М. Костікової щодо розкриття спе-

цифіки праці педагогічного працівника в «ідеальній 

моделі педагога» [12], І. Зязюна, [4], І. Васильєва [2] 

О. Пєхоти щодо змісту й структури моделі [6, с. 22], 

вважаємо, що модель професійного розвитку майс-

трів виробничого навчання - це система компонен-

тів, яка представляє собою повну інформацію про 

зміст діяльності майстра виробничого навчання. 

Мета статті – розробити й науково обґрунту-

вати авторську модель професійного розвитку май-

стрів виробничого навчання у системі методичної 

роботи. 

У структурі моделі виділяємо підструктури 

«знання», «уміння та навички» та «здатності май-

стрів виробничого навчання до виконання різних 

видів робіт». У підструктурі «знання» ми враху-

вали, в першу чергу, професійно значущі особисті-

сні якості майстра виробничого навчання; знання 

вимог щодо проведення майстер-класів, тренінгів; 

знання щодо критеріїв оцінювання відкритих уро-

ків; знання правил трудового розпорядку, тривало-

сті робочого часу та часу відпочинку, правил та 

обов’язків, соціального захисту та відповідально-

сті; ознаки фізичного та психічного здоров’я; 

ознаки професійного вигорання, його діагносту-

вання та профілактика; ознайомлення з електрон-

ними освітніми ресурсами, джерелами цифрової ін-

формації, загальних характеристик процесів зби-

рання, передавання, опрацювання і накопичення 

цифрової інформації; знання сутності та ознак інно-

ваційних підходів до організації освітнього про-

цесу, основ науково-педагогічної діяльності, форм 

презентації та способів апробації результатів інно-

ваційної діяльності. 

У підструктурі «уміння та навички» ми вио-

кремили основні уміння та навички щодо про-

фесійного розвитку майстрів виробничого нав-

чання у системі методичної роботи, як-от: 

- критично оцінювати сформованість профе-

сійно значущих особистісних якостей, результати 

педагогічного впливу; 

- розробляти та реалізовувати програму про-

фесійного самовдосконалення; 

- проводити майстре-класи, відкриті уроки, 

тренінги; 

- раціонально розподіляти робоче наванта-

ження, запобігати перевтомі; відстежувати стан фі-

зичного та психічного здоров’я, проходити медог-

ляд, звертатись по медичну допомогу; організову-

вати комфортне робоче місце; володіти техніками 

саморегуляції, підвищення стійкості до стресу ; 

- здійснювати ефективний пошук, структу-

рування та оцінювання достовірності інформації, її 

адаптацію до особливостей освітнього процесу і 

дидактичних вимог; 

- реалізовувати інноваційні підходи до орга-

нізації освітнього процесу; визначити практичне 

значення результатів інноваційної діяльності; оби-

рати відповідні форми і методи презентації резуль-

татів інноваційної діяльності та методичних розро-

бок. 

Особливу увагу в структуру моделі професій-

ного розвитку майстрів виробничого навчання у си-

стемі методичної роботи ми приділили здатностям 

майстрів виробничого навчання: здатність до само-

аналізу та корегування власної професійної діяль-

ності з урахуванням результатів професійного 

впливу; здатність до розроблення та реалізації про-

грами професійного самовдосконалення; здатність 

до проведення майстер-класів, відкритих уроків, 

тренінгів тощо; здатність вживати заходи для збе-

реження фізичного та психічного здоров’я, профі-

лактики професійного вигорання; здатність вико-

ристовувати цифрові технології для розв’язання 

методичних завдань; здатність до інноваційної дія-

льності, апробації та поширення її результатів.  

У межах наукового пошуку нами розроблено ав-

торську модель професійний розвиток майстрів виро-

бничого навчання у системі методичної роботи 

(рис.1), яка передбачає мету (цільовий блок); орга-

нізаційні форми, методи і засоби (організаційно-
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змістовий блок); компоненти ефективності профе-

сійного розвитку майстрів виробничого навчання, 

рівні професійного розвитку майстрів виробничого 

навчання у системі методичної роботи та результат 

дослідження (результативний блок). До першого рі-

вня професійного розвитку майстрів виробничого 

навчання(низький) відносимо майстрів виробничого 

навчання, які прийняті на роботу до закладів профе-

сійної (професійно-технічної) освіти з виробництва, 

навчаються або тільки закінчили заклад вищої освіти. 

Вони володіють на високому рівні знаннями з техніки 

та технології виробництва відповідної галузі і, водно-

час,не обізнані із загальними основами педагогіки, 

психології, теорії виховання.  

 

Мета: ефективний професійний розвиток майстрів виробничого навчання у системі методич-

ної роботи 

Ц
іл

ь
о

в
и

й
 

б
л

о
к

 

 

Методи: діагностичні (анкету-

вання, бесіда, тестування, ви-

вчення продуктів освітньо-пе-

дагогічної діяльності), обсерва-

ційні (пряме й опосередковане 

педагогічне спостереження, ре-

флексія власної професійної ді-

яльності, самооцінка власної 

професійної діяльності), оцінка 

результативності власної про-

фесійної діяльності (тести-за-

вдання, тести-ситуації та інші)  

Засоби: електронні та друко-

вані освітні ресурси, інформа-

ційні бази даних, медіа ресу-
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лективна (методична ро-

бота закладу професійної 
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(самоосвіта): семінари, ве-

бінари, конференції, трені-

нги, педагогічні читання, 

виставки, участь у роботі 

методичних комісій, твор-

чих груп, шкіл передового 

педагогічного досвіду та 

молодого спеціаліста тощо, 

участь у конкурсах профе-

сійної майстерності, стажу-

вання на виробництві, про-

ходження курсів підви-

щення кваліфікації тощо 
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рефлексивний 

Рівні професійного розвитку майстрів 

виробничого навчання у системі методи-

чної роботи: високий, середній, достатній, 
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Результат дослідження: ефективність професійного розвитку майстрів виробничогонавчання 

Рис. 1. Модель професійного розвитку майстрів виробничого навчання у системі методичної роботи 

 

До другого рівня професійного розвитку майс-

трів виробничого навчання (достатнього) відносимо 

майстрів виробничого навчання, які під час адаптації 

до педагогічної діяльності ознайомились із основ-

ними знаннями та вміннями з методики викладання 

виробничого навчання, з основ психолого-педагогіч-

ної підготовки, однак потребують роботи з наставни-

ком, консультацій методистів, заступників директора. 

До третього рівня професійного розвитку майс-

трів виробничого навчання (середнього) відносимо 

майстрів виробничого навчання, які отримали відпо-

відну психолого-педагогічну підготовку на курсах 

підвищення кваліфікації та шляхом самоосвіти, воло-

діють достатніми знаннями з основ педагогіки, психо-

логії, теорії виховання та вміло використовують їх у 

практичній діяльності, досягли вагомих результатів у 

роботі, відзначаються загальною культурою, самос-

тійні, наполегливі. 

До четвертого рівня професійного розвитку 

майстрів виробничого навчання (високого) відно-

симо майстрів виробничого навчання, які мають фун-

даментальні знання, володіють ефективними фор-

мами, методами організації освітнього процесу, дося-

гають значних результатів, якості педагогічної праці, 

вміють діяти у нестандартних ситуаціях, виявляють 

активність у внутрішньоучилищній методичній ро-

боті, відзначаються високим рівнем загальної куль-

тури. 

Для вивчення професійного розвитку майстрів 

виробничого навчання у системі методичної роботи 

доцільно використовувати: 

- організаційні форми:колективна (методична 

робота закладу професійної (професійно-технічної) 

освіти) та індивідуальна (самоосвіта): семінари, ве-

бінари, конференції, тренінги, педагогічні читання, 
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виставки, участь у роботі методичних комісій, тво-

рчих груп, шкіл передового педагогічного досвіду 

та молодого спеціаліста тощо, участь у конкурсах 

професійної майстерності, стажування на виробни-

цтві, проходження курсів підвищення кваліфікації 

тощо; 

- методи: діагностичні (анкетування, бесіда, те-

стування, вивчення продуктів освітньо-педагогіч-

ної діяльності), обсерваційні (пряме й опосередко-

ване педагогічне спостереження, рефлексія власної 

професійної діяльності, самооцінка власної профе-

сійної діяльності), оцінка результативності власної 

професійної діяльності (тести-завдання, тести-си-

туації та інші); 

- засоби: електронні та друковані освітні ресу-

рси, інформаційні бази даних, медіа ресурси тощо. 

Розроблена авторська модель професійного 

розвитку майстрів виробничого навчання у системі 

методичної роботи передбачає мету, організаційні 

форми, методи і засоби; компоненти ефективності 

професійного розвитку майстрів виробничого нав-

чання, рівні професійного розвитку майстрів виро-

бничого навчання у системі методичної роботи та 

результат дослідження. Результатом упровадження 

запропонованої авторської моделі у діяльність за-

кладу професійної (професійно-технічної) освіти 

стане ефективність професійного розвитку майст-

рів виробничого навчання.  

Проведене наукове дослідження закладає пе-

редумови для упровадження авторської моделі про-

фесійного розвитку майстрів виробничого нав-

чання у системі методичної роботи в практичній ді-

яльності закладів професійної (професійно-

технічної) освіта задля пролонгування професій-

ного розвитку майстра виробничого навчання упро-

довж усієї його педагогічної кар’єри.  
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CONSIDERATION OF THE TRADITIONAL SYSTEM OF OBSERVATION AND CALCULATION 

OF RUNOFF IN A HYDROLOGICAL SECTION. DISADVANTAGES OF THE TRADITIONAL 

FLOW CALCULATION SYSTEM IN THE HYDROLOGICAL OUTLET BEFORE THE 

AUTOMATED SYSTEM  

 

Аннотация 

Автоматизация производства, контроля процессов и наблюдения всё более востребована на пред-

приятиях и в различных сферах человеческой деятельности. Традиционная система мониторинга гидро-

логического стока требует затрат сил и времени на подготовку, проведение и расчёт полученных значе-

ний. Автоматизация данного процесса отразится на быстром и своевременном принятии решений водо-

пользования, регулирования водных ресурсов, разрешении экологических проблем. В статье отражён 

пример проведения наблюдений стока в гидрологическом створе на Головинских прудах в г.Москва. Опи-

саны недостатки данного метода перед автоматизацией всего процесса. 

Abstract 

Automation of production, process control and monitoring is increasingly in demand at enterprises and in 

various spheres of human activity. The traditional system for monitoring hydrological flow requires time and effort 

to prepare, conduct and calculate the values obtained. Automation of this process will affect the quick and timely 

decision-making on water use, regulation of water resources, and resolution of environmental problems. The ar-

ticle reflects an example of conducting observations of runoff in a hydrological section at Golovinsky ponds in 

Moscow. The disadvantages of this method are described before the automation of the whole process. 

 

Ключевые слова: сток воды, мониторинг, гидрологический створ, автоматизация. 
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Пример организации и проведения традицион-

ных методов замеров был выполнен на Головин-

ских прудах в месте впадения Головинского канала 

в пруды, город Москва. 

Для измерения расхода воды вертушкой необ-

ходимо произвести измерения скоростей течения и 

глубин на гидрометрическом створе. Измерение 

скоростей течения и глубин должны выполняться 

на гидрометрическом створе, перпендикулярном 

среднему направлению течения потока. 

После нахождения данного створа, нужно обо-

рудовать гидрологический створ специальным тро-

сом, протянув его перпендикулярно водотоку. 

После оборудования гидрометрического поста 

мерным тросом, приступаем измерять уровень 

воды на свайном посту. Результаты измерения 

уровня, а также обстановку работ (состояние реки, 

погода, ветер, волнение и т.д.) записываем в поле-

вой журнал, как одни из исходных данных для бу-

дущего расчета расхода воды. 

Глубина воды измеряется специальной намет-

кой по измерительному тросу. Съем данных по 

уровню воды производится дважды в начале и 

конце измерительных работ. Так как ширина иссле-

дуемого водотока была незначительной, были вы-

браны промерные вертикали с шагом в 1 метр при 

ширине русла около 10 метров. Результаты измере-

ния глубин также записаны в полевой журнал. 

Следующим этапом стал замер скорости тече-

ния, с помощью гидрометрической вертушки на 

всех скоростных вертикалях. 

Измерения скорости течения гидрометриче-

ской вертушкой проводится по следующему по-

рядку: 

1) Производить измерение начали на ближай-

шей к берегу скоростной вертикали. 

2) Далее вертушку установили на штанге в 

точке, соответствующей координате измеряемой 

местной скорости, и опустили в поток лопастным 

винтом против течения; направление оси лопаст-

ного винта зафиксировали с помощью указателя, 

закрепляемого в верхней части штанги, находя-

щейся над поверхностью воды. 
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3) Число оборотов вертушки определяли по ко-

личеству сигналов (в виде звонков), которые дают 

о себе знать через каждые 20 оборотов лопастного 

винта. Фиксирование сигналов по секундомеру 

начинали согласно правилу с третьего сигнала, ко-

гда скорость вращения лопастного винта стала со-

ответствовать скорости потока в точке измерения. 

При редких сигналах (небольшая скорость течения) 

записывали время (в секундах) появления каждого 

сигнала; при частых сигналах (большая скорость 

течения) – через один или два сигнала. 

4) Число сигналов, поступающих за промежу-

ток времени между записями, называется «прие-

мом». Счет времени вели с нарастающим итогом, 

то есть не выключали секундомер вплоть до по-

следнего сигнала. 

Общая продолжительность работы вертушки в 

точке должна быть не менее 100 секунд, число при-

емов – четным, в среднем не более 8 и не менее 2. 

Продолжительность первой и второй половины из-

мерения не должны отличаться более чем на 5 се-

кунд. Записи измерения скоростей также перенесли 

в полевой журнал. 

5) Если в потоке отсутствует ярко выраженная 

пульсация скоростей, то измерение скоростей 

можно ускорить: в данном случае установили вер-

тушку в заданную точку и, пропустив 2 сигнала, по 

третьему включили секундомер и снова начали ве-

сти отсчет сигналов. По первому сигналу по исте-

чении 100 секунд секундомер выключали, а изме-

рения прекращали. 

6) Далее приступали к расчетам. Сначала под-

считывали суммарное число оборотов лопастного 

винта вертушки за время измерения по формуле: 

𝑁 = 𝑃 ⋅ 𝑆     (1) 

где: P – число оборотов;т S – общее число при-

емов в точке измерения. 

7) Затем определяли число оборотов вертушки 

за одну секунду: 

𝑛 =
𝑁

𝑡
    (2) 

где: t – общая продолжительность измерения 

(отсчет по секундомеру на последний сигнал), с. 

8) Далее по градуированному графику или таб-

лице для конкретной вертушки вычисляли скорость 

течения в каждой точке измерения как U=f(n). 

Результаты вычислений заносили в полевой 

журнал.  

7. Вычисление расхода воды аналитическим 

способом. В общей сложности, данный процесс за-

нял порядка 1,5 часов. Кроме того после полевых 

работ, нужно рассчитывать аналитическим спосо-

бом расход воды. Если бы водоток был шире, то 

данный процесс стал очень трудоемким.  

Измерение расхода воды можно провести с по-

мощью поверхностных поплавков. Поверхност-

ными поплавками можно определить расход воды в 

реке способом измерения поверхностных скоро-

стей течения по всей ширине потока. 

1) Ранее нами были проведены замеры глубин 

на нашем гидрометрическом створе. Промерные 

вертикали были назначены через 1 метр, так как 

ширина русла была не более 10 метров. Одновре-

менно нами были определены расстояния до про-

мерных вертикалей от постоянного начала. 

Глубины согласно требованиям измеряют два-

жды и вычисляют средние из двух измерений. 

Кроме того в начале и в конце гидрометриче-

ских работ по уровнемеру свайного типа измеряют 

также уровень воды. Результаты измерения глубин 

и уровня воды, а также обстановку работ записы-

вают в полевой журнал «Книжка для записи изме-

рения расхода воды поплавками». 

2) На одном из берегов реки был разбит базис, 

перпендикулярно которому на расстоянии 10 мет-

ров друг от друга нами были ранее намечены три 

створа. Средний створ был совмещен с основным 

гидроствором. В 10 метрах выше верхнего створа 

мы установили пусковой створ. Створы наметили с 

помощью гониометра и закрепили на местности 

вешками. 

3) На пусковом створе с берега, поочередно за-

пускали поплавки в количестве 1 единицы (в рам-

ках эксперимента, так как в идеальном случае их 

должно было быть 10 единиц). Следует знать, что 

при одновременном запуске поплавков, они 

должны более – менее равномерно располагаться 

по всей ширине реки. 

Для каждого поплавка были определены и за-

писаны в полевой журнал: 

- расстояние от постоянного начала до точки 

пересечения поплавком основного (среднего) 

створа l; 

- продолжительность движения между верх-

ним и нижним створами, с. 

4) Позже, на клетчатке мы строили кривую 

(эпюру) средней продолжительности хода поплав-

ков по ширине реки. 

Для этого в выбранном масштабе по оси орди-

нат мы откладывали продолжительность хода по-

плавков(t), а по оси абсцисс расстояния от постоян-

ного начала до места прохождения поплавком сред-

него створа; около точек обозначали номера 

поплавков. Нанесенные точки объединяли в 

группы по признаку прохождения поплавков через 

средний створ на примерно равных расстояниях от 

постоянного начала; поплавки, отклоняющиеся от 

общей закономерности более чем на 10%, не учи-

тывали. Для каждой группы нами были определены 

координаты «центра тяжести», то есть средние 

арифметические значения расстояний поплавков 

данной группы от постоянного начала и продолжи-

тельности их хода между створами; обозначали по-

лученные точки условными знаками, по ним прово-

дили кривую – эпюру средней продолжительности 

хода поплавков по ширине реки. 

5) Через равные расстояния, обязательно сов-

мещая с промерными, намечали скоростные верти-

кали (не менее 5). 

Позже вычисляли поверхностные скорости на 

каждой скоростной вертикали по формуле 

𝑈пов =
𝐿

𝑡
     (3) 

где: L – расстояние между верхним и нижним 

створами, то есть путь пройденный поплавком, м.; 

t – средняя продолжительность хода поплавка, с. 
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Результаты вычислений записывали в полевой 

журнал. 

6) По данным промеров глубин путем сумми-

рования соответствующих площадей между про-

мерными вертикалями вычисляли площади вод-

ного сечения между скоростными вертикалями. 

Традиционная система наблюдений, незави-

симо от размера водотока, производится анало-

гично тому, как мы производили наблюдения на Го-

ловинских прудах. Собственно отсюда можно вы-

делить ряд недостатков: 

- очень долгий процесс подготовки гидрологи-

ческого створа для начала производства замеров; 

- долгий и зачастую не удобный метод произ-

водства замеров (к примеру, на больших водотоках, 

где для замеров необходима лодка, процесс получе-

ния данных может занять около суток); 

- ручная обработка полученных измерений; 

- полученные данные могут быстро терять 

свою актуальность в период паводков и половодий. 

В данном случае автоматизированная система 

наблюдений обладает явным преимуществом, так 

как на таком гидрологическом посту имеется клю-

чевой фактор – это непрерывное слежение и обра-

ботка данных. Т.е. при условном снятии замеров, 

гидрологический пост не нужно будет долго подго-

тавливать, главное содержать его в надлежащем со-

стоянии. 

Расчет расходов воды будет воспроизводиться 

датчиками в автоматическом режиме, на базе про-

шивки на языке Python, так как данный язык про-

граммирования совместим со всеми имеющимися 

базами данных. Программирование расчёта расхо-

дов воды в предполагаемом створе приведено в таб-

лице 1. Подробнее об автоматизации системы мо-

ниторинга можно прочитать в [1,2]. 

Таблица 1-  

Расчет расходов уровней воды с помощью 

программного вложения на языке Python 

v1=input() 

h1=input() 

b1=2 

q1=float((v1/2)*(h1/2)*b1) 

v2=input() 

h2=input() 

q2=float(((v1-v2)/2)*((h1-h2)/2)*b1) 

… 

print(sum(q)) 

  

Таким образом, проведение полевых расчетов 

будет исключено, что значительно ускорит процесс 

обработки данных. 
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В современном мире влияние компьютерных 

технологий на общество неописуемо велико. Они 

используются практически во всех сферах деятель-

ности, образуя при этом огромное информационное 

пространство, которое обеспечивает распростране-

ние информационных потоков в обществе.  

Главной задачей образования в сфере компью-

терных гаджетов является изучение информацион-

ных и телекоммуникационных технологий для фор-

мирования учебных и культурных навыков работы 

с различными видами информацией. В последнее 

время количество детей, которые умеют пользо-

ваться гаджетами в совершенстве, увеличилось. 

Они также хорошо знакомы с разнообразными иг-

ровыми компьютерными программами, которые 

используют для развлечения. Однако в сфере обра-

зования данные технологии в образовательных 

учреждениях еще не нашли должного применения. 

Например, в школах они не реализуются в полной 

мере из-за неумения некоторых учителей владеть 

компьютерными технологиями.  

В последнее время проблема применения та-

ких технологий в образовательной сфере вызывает 

повышенный интерес. Были разработаны различ-

ные электронные учебники, которые помогают пе-

реходу к информационным технологиям. Для более 

широкого внедрения они должны быть универсаль-

ными, полными по содержанию, хорошо оформ-

лены и высоко информативными. Если проводить 

сравнение между электронными и бумажными 

учебниками, то можно отметить, что первые стано-

вятся актуальными благодаря своим функциональ-

ным возможностям.  

У электронных изданий есть свои особенно-

сти [1]:  

1. На экране текст учебника располагается во 

фрейме. Вместо их можно использовать всплываю-

щие окна, где размещаются вся информация, кото-

рая может понадобиться при проведении урока;  

2. Для лучшего усвоения материала использу-

ются различные технические возможности элек-

тронных изданий: анимация, звук, цвет, иллюстра-

ции; 

3. Главы имеют более короткий размер, их 

необходимо разбивать на дискретные фрагменты, 

которые содержат один узкий вопрос, для лучшего 

запоминания информации; 

4. В одном из фреймов постоянно используется 

оглавление книги, что позволяет, не листая стра-

ницы, быстро переходить к нужному разделу или 

фрагменту и также быстро возвращаться назад; 

5. Выделяются ключевые слова, термины, 

имена, чтобы, щелкая по ним кнопкой мыши, 

можно было перейти по гиперссылке с объяснени-

ями значений этих слов или комментариями на 

экран компьютера. 

Каждый год на рынке компьютерных техноло-

гий возрастает число образовательных программ. 

Есть множество разногласий по вопросу «каким 

именно должен быть «электронный учебник» и ка-

кие функции должен выполнять». В настоящее 

время к учебникам предъявляются следующие 

требования [2]:  
Информация по выбранному курсу должна быть 

хорошо структурирована и представлять собою за-

конченные фрагменты курса с ограниченным чис-

лом новых понятий.  

1. Каждый фрагмент, наряду с текстом, дол-

жен представлять информацию в аудио- или видео 
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("живые лекции"). Обязательным элементом интер-

фейса для живых лекций будет линейка прокрутки, 

позволяющая повторить лекцию с любого места.  

2. Текстовая информация должна дублиро-

вать некоторую часть живых лекций.  

3. На иллюстрациях, представляющих слож-

ные модели или устройства, должна быть мгновен-

ная подсказка, появляющаяся или исчезающая син-

хронно с движением курсора по отдельным элемен-

там иллюстрации.  

4. Текстовая часть должна сопровождаться 

многочисленными перекрестными ссылками, поз-

воляющими сократить время поиска необходимой 

информации, а также мощным поисковым центром. 

Перспективным элементом может быть подключе-

ние специализированного толкового словаря по 

данной предметной области.  

5. Наличие аудиоинформации, которая во 

многих случаях является основной и порой незаме-

нимой содержательной частью учебника.  

В Российской Федерации такие учебники 

постепенно распространяются в образователь-

ной сфере. Разберем основные направления их 

внедрения [3]: 

1) использование компьютерной техники, как 

средства обучения, которое совершенствует про-

цесс преподавания, повышает его качество и эф-

фективность; 

2) применение компьютерных технологий в 

качестве инструментов обучения, познания себя и 

действительности; 

3) рассмотрение компьютера и других совре-

менных средств информационных технологий как 

объекты изучения; 

4) использование новых информационных тех-

нологий для развития творческого потенциала обу-

чающихся;  

5) использование вычислительной техники для 

автоматизации контроля, коррекции, тестирования, 

управления технологическими процессами, психо-

диагностики; 

 6) организация коммуникаций на основе ис-

пользования средств информационных технологий 

для передачи и приобретения новых навыков в пе-

дагогической сфере; 

 7) использование современных информацион-

ных технологий для организации интеллектуаль-

ного досуга; 

 8) совершенствование управления систем об-

разования, обучения и воспитания на основе ис-

пользования современных информационных техно-

логий. 

Так мы пониманием, что именно информатиза-

ция образования способствует повышению эффек-

тивности учебного процесса, развитию информаци-

онной культуры обучающихся и повышению гиб-

кости и доступности обучения. Главным средством 

информатизации является аппаратное обеспечение, 

к которому относятся [4]: 

1. Компьютер — универсальное устройство 

для обработки и передачи информации. 

2. Принтер — устройство для фиксации на бу-

маге информации, найденной и созданной учащи-

мися или учителем для учеников.  

3. Проектор — помогает учащимся представ-

лять результаты своей работы всему классу. 

 4. Телекоммуникационный блок или сетевое 

оборудование— даёт доступ к информационным 

ресурсам, позволяет осуществлять дистанционное 

обучение. В локальных сетях и для связи с узлами 

Интернет используют концентраторы (хабы), ком-

мутаторы, маршрутизаторы. 

5. Устройства для ввода текстовой информа-

ции и манипулирования экранными объектами — 

клавиатура и мышь, а также устройства рукопис-

ного ввода. Большую роль соответствующие 

устройства играют для учащихся с проблемами 

двигательного характера, например, с ДЦП. 

6. Устройства для записи (ввода) визуальной и 

звуковой информации (сканер, фотоаппарат, видео-

камера, аудио- и видеомагнитофон) — помогают 

включать в учебный процесс информационные об-

разы окружающего мира. 

7. Управляемые компьютером устройства — 

дают возможность учащимся различных уровней 

способностей освоить принципы и технологии ав-

томатического управления. 

8. Внутриклассная и внутришкольная сети — 

позволяют эффективно использовать имеющиеся 

информационные, технические и временные (чело-

веческие) ресурсы, обеспечивают общий доступ к 

глобальной информационной сети. 

9. Аудио-видео средства обеспечивают эффек-

тивную коммуникативную среду для воспитатель-

ной работы и массовых мероприятий. 

10. Периферийное оборудование. Его основ-

ные виды используют в компьютеризированных 

лекционных аудиториях и студиях дистанционного 

обучения: плазменные панели, интерактивные и 

сенсорные экраны, мультимедийные проекторы, 

ноутбуки, документ-камеры, видеокамеры, микро-

фоны и др. 

В нынешнее время перед человеком открыва-

ются новые горизонты в образовательной сфере. 

Такое бурное развитие информационных техноло-

гий скоро может привести к полному переходу на 

электронные ресурсы. Сейчас мы видим эту тен-

денцию в образовании. Создание электронных 

учебников, новые информационно-образователь-

ные ресурсы – это все помогает внедрению компь-

ютеров в жизнь человека. Однако необходимо ра-

ционально использовать данные блага, например, 

для поиска какой-либо информации или саморазви-

тия. Одним из путей оптимизации современного 

образования является идея использования компью-

теров в школах, где необходима частичная подмена 

учителя при совместном обучении в начальных 

классах, либо в качестве компенсации профессио-

нальной неподготовленности учителя является но-

вой и нуждается в проверке эффективности и соот-

ветствия полученного результата с уровнем эконо-

мических затрат.  
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 Аварийные режимы работы, возникающие 

при эксплуатации автономных инверторов (АИ), в 

самом общем виде можно разделить на две группы: 

внутренние и внешние. 

 Внутренние аварии обусловлены, как пра-

вило, отказом или изменением параметров одного 

или нескольких элементов преобразователя (нару-

шение коммутационных свойств полупроводнико-

вого прибора, т. е. потерю его способности удержи-

вать обратные напряжения; нарушение запираю-

щих свойств полупроводниковых приборов в 

прямом направлении; пропуск включения отдель-

ных полупроводниковых приборов и т. д.). Внеш-

ние аварии происходят в связи с отклонением сверх 

допустимых значений параметров электроэнергии 

питающей сети аварийными режимами потребите-

лей электроэнергии (перегрузки по току, короткие 

замыкания (КЗ) и т. д.). 

В АИ внутренние аварийные режимы работы 

сопровождаются возникновением повышенных 

значений токов и перенапряжений на всех силовых 

элементах. Внутренние аварии АИ чаще всего бы-

вают связаны с повреждением полупроводниковых 

приборов или нарушениями работы системы управ-

ления (СУ). Аварии, вызванные выходом из строя 

полупроводниковых приборов по причине электри-

ческого или теплового пробоя, являются, как пра-

вило, наиболее тяжелыми, так как сопровождаются 

протеканием в силовой схеме больших аварийных 

токов. Так, пробой одного из тиристоров трехфаз-

ного АИ приводит к возникновению КЗ между 

двумя соответствующими фазами. При этом макси-

мальные значения аварийных токов в элементах си-

ловой схемы АИ зависят также от момента возник-

новения КЗ, т. е. фазы соответствующего напряже-

ния. В наиболее неблагоприятном случае значение 

аварийных токов в цепях неповрежденных тиристо-

ров достигает двойной амплитуды установивше-

гося тока, которая появляется при КЗ на выходе со-

гласующего трансформатора. Это значение опреде-

ляется внутренним сопротивлением питающей сети 

и параметрами согласующего трансформатора. 

 В цепи поврежденного тиристора АИ 

аварийное значение тока может достигать 

значительно больших значений. 
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Внешние аварийные режимы в АИ как со сто-

роны нагрузки, так и со стороны источника элек-

троэнергии, вызывают ухудшение формы кривых 

выходного напряжения и тока, а также напряжения 

и тока, потребляемого АИ от источника питания. В 

общем случае это приводит к перегрузке полупро-

водниковых приборов по току, а также к их пробою.  

При возникновении внешних и внутренних КЗ, 

а также при токовых перегрузках элементы схемы 

АИ подвергаются повышенным тепловым и элек-

тродинамическим воздействиям. 

Полупроводниковые приборы весьма чувстви-

тельны к перегрузкам потоку, что связано с техно-

логическими особенностями их изготовления и экс-

плуатации. Поэтому необходимо предусматривать 

в преобразователе защиту полупроводниковых 

приборов не только от токов КЗ, но и от токов пе-

регрузки. Защиту от повышенных значений тока 

можно осуществлять с помощью различных 

устройств в зависимости от характера перегрузки. 

Если перегрузки возникают при наличии в схеме 

достаточно больших индуктивных сопротивлений, 

ограничивающих нарастание тока в течение не-

скольких периодов, необходимую защиту можно 

выполнять в виде плавких предохранителей и кон-

такторов. Также применяется защита, в которой ис-

пользуются запирающие характеристики управляе-

мых полупроводниковых приборов. 
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Несмотря на то что в последние годы суще-

ственно улучшились технические характеристики 

автономных инверторов (АИ) систем автономного 

электроснабжения (САЭ), основные научно-техни-

ческие проблемы, связанные с преобразованием 

электроэнергии, в настоящее время еще не решены. 

Одной из основных задач здесь является уменьше-

ние уровня помех, создаваемых полупроводнико-

выми приборами. 

Как известно, электромагнитные помехи в 

САЭ имеют место как при аварийных, так и при 

нормальных режимах работы, и возникают они из-

за скачкообразного изменения токов и напряжений 

в электрических цепях преобразователей. При этом 

может происходить сбой в работе различного рода 

электронной аппаратуры, нарушение нормального 

функционирования систем управления и защиты 

источников и самих преобразователей электроэнер-

гии [3]. 

Одно из перспективных направлений в реше-

нии задачи уменьшения уровня электромагнитных 

помех – применение в составе АИ трансформато-

ров с вращающимся магнитным полем (ТВМП). 

Применение ТВМП в составе преобразовате-

лей электроэнергии позволит уменьшить число по-

лупроводниковых приборов, упростить систему 

управления (СУ) и повысить показатели надежно-

сти АИ и САЭ в комплексе и получать трехфазную 
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систему напряжений с помощью однофазных полу-

проводниковых преобразователей и ТВМП с одно-

фазным входом и трехфазным выходом [1, 2].  

Особенностью работы ТВМП с однофазным 

входом и многофазным выходом является обеспе-

чение стабилизации выходного напряжения, кото-

рую можно осуществлять непосредственно сило-

выми полупроводниковыми приборами или за счет 

дросселя с обмоткой подмагничивания, включае-

мого в силовые цепи между полупроводниковыми 

преобразователями ТВМП. ТВМП могут приме-

няться не только в силовых схемах преобразовате-

лей электроэнергии, но и в составе их СУ повышая 

при этом их показатели надежности. 

Основным недостатком таких конструкций АИ 

является ограниченный диапазон стабилизации 

напряжения, сложность изготовления конструкции 

ТВМП, в которых применяются фазосдвигающие 

конденсаторы, в несимметричных режимах работы 

искажается форма магнитного поля, при работе на 

низких частотах (50–100 Гц), на силовых транзи-

сторах возникают активные потери, имеющие по-

вышенное значение, что приводит к перегреву по-

лупроводниковых элементов, а также выходу их из 

строя. 

Решением данной проблемы является исполь-

зование ШИМ-модуляции напряжения поступаю-

щего на входные обмотки ТВМП. Так же при кон-

струировании необходимо учитывать условия 

охлаждения обмоток и необходимость дополни-

тельной изоляции друг от друга секций обмоток. 

Список литературы 

1. Пат. РФ № 2335028, МПК H01F 30/14, H02M 

5/14. Однофазно-однофазный трансформатор с вра-

щающимся магнитным полем / / Богатырев Н. И., 

Гргораш О. В., Вронский О. В., Пугачев Ю. Г., 

Усков А. Е., заявитель и патентообладатель 

ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный аграр-

ный университет». – № 2007124664/09, заявл. 

29.06.2007; опубл. 27.09.2008; бюл. № 27.– 7 с. 

2. Пат. РФ № 2421871, МПК H02M7/539. Авто-

номный инвертор с широтно–импульсной модуля-

цией / Григораш О. В., Степура Ю. П., Усков А. Е., 

Тонкошкуров Ю. Н., Сулейманов А. Э. заявитель и 

патентообладатель ФГБОУ ВПО «Кубанский госу-

дарственный аграрный университет». – 

№ 2010119202/07, заявл. 12.05.2010; опубл. 

20.06.2011; бюл № 17.– 7 с.  

3. Усков А. Е. Автономные инверторы солнеч-

ных электростанций: монография / А. Е. Усков. 

– Краснодар: КубГАУ, 2011. – 126 с. 

 

  



«Colloquium-journal» #19(106), 2021 / PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 49 

PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 
 

Данилова Ю.Е. 

старший преподаватель кафедры физического воспитания ЯГТУ  

Лебедева Е.Б. 

старший преподаватель кафедры физического воспитания ЯГТУ. 

DOI: 10.24412/2520-6990-2021-19106-49-51 

СИСТЕМА ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В СОВРЕМЕННОМ 

ОБЩЕСТВЕ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ. 

 

Danilova Yu.E. 

Senior Lecturer, Department of Physical Education, YaGTU 

Lebedeva E.B. 

Senior Lecturer at the Department of Physical Education at YSTU. 

 

THE SYSTEM OF PLANNING THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL CULTURE IN MODERN 

SOCIETY IN A PANDEMIC. 

 

Аннотация 

Проблема резкого снижения физической активности в условиях пандемии COVID19 стала доста-

точно тревожной. 

До наступления пандемии количество массовых спортивный мероприятий росло, вместе с тем росла 

и заинтересованность населения в любительском спорте. Такие проекты как Russia Running, сделали бег 

популярным и доступных всем. Популяризация в социальных сетях и средствах массовой информации 

также принесли свои результаты. За последние полтора года пандемия стерла все положительные ре-

зультаты. 

На смену проектам, которые в данных условиях реализовывать больше невозможно, должны прийти 

новые, адаптированные под новые реалии. В условиях пандемии, когда тяжесть заболевания зависит от 

иммунитета и наличия хронических болезней, массовый спорт становится обязательной задачей для со-

хранения нации. 

Abstract 

The problem of a sharp decline in physical activity in the context of the COVID19 pandemic has become 

quite alarming. 

Before the onset of the pandemic, the number of mass sports events was growing, along with the growing 

interest of the population in amateur sports. Projects such as Russia Running have made running popular and 

accessible to everyone. Popularization on social networks and the media has also yielded results. Over the past 

year and a half, the pandemic has erased all the positive results. 

Projects that are no longer possible to be implemented under these conditions should be replaced by new 

ones, adapted to new realities. In a pandemic, when the severity of the disease depends on immunity and the 

presence of chronic diseases, mass sports becomes an imperative task for the preservation of the nation. 
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Вспышка коронавируса приостановила как 

крупные спортивные события, так и любительский 

спорт. Говоря о профессиональном спорте, мы 

наблюдали ситуацию граничащую с паникой, одни 

старты мировых чемпионатов были отменены, не-

которые – перенесены в другие города или откла-

дываются на неопределенный срок, третьи – прово-

дятся без зрителей или с ограничением по количе-

ству посетителей. Любительский спорт тоже 

претерпел серьезные трудности. Не стало возмож-

ности заниматься в спортивных и фитнес клубах, 

бегать и тренироваться на улице, любые контакты 

были прекращены. Пространство в доме не всегда 

и не всем позволяет производить какую-то спортив-

ную активность, поэтому многие перестали вести 

физическую активность, в период пандемии боль-

шинство людей отмечало, что они сильно набрали 

вес. Последствия всех этих событий для массового 

спорта, а также возможные шаги на пути решения 

данной проблемы, мы проанализируем в данной 

статье  

Правовая база. 

24 ноября 2020 г. Правительство Российской 

Федерации выпустило распоряжение об утвержде-

нии стратегии развития физической культуры и 

спорта в Российской Федерации на период до 2030 

года. Данный документ рассматривает текущее со-

стояние сферы физической культуры и спорта, то 

как пандемия повлияла на данную сферу и какие 

есть пути решения. Свой анализ мы будем строить 

https://doi.org/10.24412/2520-6990-2021-19106-49-51
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на основе данного документа, следуя целям, по-

ставленным государством для развития сферы фи-

зической культуры и спорта. 

Текущее состояние сферы физической куль-

туры и спорта. 

Прежде всего надо отметить положительную 

тенденцию, в период с 2010 по 2019 год доля насе-

ления, систематически занимающегося спортом, 

увеличилась более чем в 2 раза - с 19 процентов до 

43 процентов. Безусловно, спорт, как обязательную 

часть полноценной жизнедеятельности, удалось 

ввести в сознание почти половины населения 

страны. Это связано не только с активной популя-

ризацией массового спорта, пиар кампаниями, но и 

с созданием большого количества программ, вовле-

кающих людей в спортивные события (Бегом по зо-

лотому кольцу, Russia Running и многие другие).  

Еще одним положительным моментом разви-

тия активного массового увлечения спортом стало 

увеличение материально-технической базы. Коли-

чество объектов спорта с 2015 по 2019 год выросло 

с 282 тыс. до 292 тыс. единиц. Количество город-

ских и рекреационных объектов, приспособленных 

для занятий спортом, в 2019 году составило 30 тыс. 

единиц. На 88 тыс. объектов (30 процентов общего 

числа) созданы условия для занятий лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья. 

Из всего этого можно сделать вывод, что сего-

дня на передний план выходит создание направле-

ний и механизмов, способствующих формирова-

нию условий, обеспечивающих равные возможно-

сти гражданам страны вести здоровый образ жизни, 

систематически заниматься физической культурой 

и спортом. Данная сфера стала частью гарантии 

здоровья населения и благополучия людей. А зна-

чит, необходимо повышение и сохранение мотива-

ции к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом в условиях распространения новой коро-

навирусной инфекции COVID-19. Данная цель яв-

ляется частью вышеупомянутой стратегии.  

Для реализации стратегии и целей, которые в 

ней указаны, прежде всего необходимо нивелиро-

вать негативные воздействия пандемии 2020 года и 

сформировать необходимые условия для интенсив-

ного развития сферы физической культуры и 

спорта в последующие годы. Развитие сферы физи-

ческой культуры и спорта должно осуществляться 

в рамках государственной программы Российской 

Федерации "Развитие физической культуры и 

спорта". 

Негативные последствия пандемии. 

Основные последствия вызваны не сколько са-

мим заболеванием, сколько длительным пребыва-

нием дома на карантине. С одной стороны изоляция 

в значительной степени освободила время, ранее 

затрачиваемое на то, чтобы прибыть к месту учебы 

или работы, что потенциально должно было высво-

бодить время для физической активности. Но ввиду 

низкой мотивации, люди начали проводить время 

за гаджетами, что в свою очередь еще больше усу-

губило негативное воздействие самоизоляции на 

состояние здоровья. 

Венгерской Федерацией школьного спорта под 

эгидой ВОЗ был проведен международный опрос 

«Оценка влияния COVID-19 и связанного с ним до-

машнего обучения на физическую активность де-

тей». По результатам данного опроса, проведен-

ного в России, стало очевидным, что «64% респон-

дентов намного меньше стали ходить и ездить на 

велосипеде рядом с домом, а 51% стали меньше за-

ниматься физической культурой дома. В то же 

время опрошенные стали проводить намного 

больше времени перед телевизором и компьютером 

(с целью отдыха и игр) – 37%, и треть респондентов 

стала больше использовать социальные сети».  

Среди наиболее актуальных последствий 

можно выделить атрофические изменения в мыш-

цах, астенические проявления, детренированность 

сердечно-сосудистой системы, снижение ортоста-

тической устойчивости, нарушение водно-солевого 

баланса, проблемы со стороны системы крови, де-

минерализацию костей и т.д. Отмечают снижение 

функциональной активности всего организма. 

Нарушается работа регуляторных механизмов, сни-

жается устойчивость к инфекционным и стрессор-

ным факторам, нарушается координация движений, 

происходит снижение тонуса мышц, падает вынос-

ливость при определенных нагрузках и силовые по-

казатели человека. Относительно быстро атрофи-

руются мышцы живота, это приводит к негатив-

ному эффекту, который отражается на функциях 

органов кровообращения, дыхания, пищеварения.  

Снижение нагрузки на костный аппарат и бо-

лее низкий уровень их питания приводит к выходу 

из костей кальция, это приводит к нарушению 

прочности костей. В условиях гиподинамии сер-

дечная мышца становится слабее, снижается сила 

сердечных сокращений и количество циркулирую-

щей крови. Это ведет к застаиванию крови в депо и 

капиллярах, в венозном русле нижних конечностей. 

Ухудшается снабжение тканей кислородом, разви-

вается гипоксия, снижается интенсивность обмен-

ных процессов, повышается риск варикоза вен и 

тромбозов. Развиваются застойные явления в орга-

нах брюшной полости. Снижение перистальтики 

органов желудочно-кишечного тракта сопровожда-

ются задержкой пищи в желудке и кишечнике, ее 

гниением. Застойные процессы в нижних отделах 

пищеварительной системы сопровождаются запо-

рами. Результат – интоксикация организма. Увели-

чивается риск застойных явлений в органах малого 

таза с нарушением их функций и в дальнейшем 

ухудшение репродуктивной способности, сниже-

ние полового влечения и потенции.  

Проблема резкого снижения физической ак-

тивности в условиях пандемии COVID19 стала до-

статочно тревожной.  

Пути решения проблемы. 

В данной статье мы уже понимали вопрос 

необходимости повышения мотивации у людей, 

что и в данном случае является ключевым инстру-

ментом в преодолении последствий пандемии. То 

есть основным инструментом становится необхо-

димость социальной пропаганды здорового уровня 

жизни, включающего, в том числе занятия спортом.  
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Второй инструмент – это непосредственно 

сами занятия спортом, которые должны лечь в ос-

новы новых проектов массового спорта, организа-

ция и проведения которых должна происходить с 

учетом всем предупредительных мер по распро-

странению новой коронавирусной инфекции мер. В 

основу рекомендуемого нами комплекса легли: 

имеющийся опыт и рекомендации Всемирной орга-

низацией здравоохранения (далее - ВОЗ). 

Рекомендации для поддержания уровня физи-

ческой активности в период самоизоляции: 

- утренний комплекс упражнений (зарядка);  

- отказ от вредных привычек (курение, нераци-

ональное и нездоровое питание, злоупотребление 

алкоголем);  

- увеличение времени пребывания на свежем 

воздухе;  

- использование доступного домашнего трена-

жерного оборудования;  

- установление распорядка дня  

- выделение времени для занятий физической 

активностью.  

Своевременное проведение корректирующих 

и профилактических мероприятий по сохранению 

достаточного уровня физической активности в по-

вседневной жизни населения в условиях пандемии. 

Также стоит обратить внимание, что в усло-

виях пребывания преимущественно в замкнутом 

пространстве с ограниченными передвижениями 

желательно придерживаться следующей продол-

жительности тренировок: 150 минут умеренной ак-

тивности и 75 минут интенсивной активности в не-

делю. Занятия по укреплению мышц рекомендуется 

делать два или более дней в неделю. Детям и под-

росткам рекомендуют выполнять интенсивные или 

умеренно интенсивные упражнения, по крайней 

мере, 60 минут в день, включающие в себя: 

При выборе вида тренировок, предпочтитель-

нее остановиться на аэробных упражнениях, интен-

сивность тренировок не должна быть слишком вы-

сокой, к примеру, очень подходящими в этой ситу-

ации могут быть занятия йогой, пилатесом, также 

можно выполнять любые виды аэробики с невысо-

кой интенсивностью. Важно обратить внимание на 

отдых после тренировок, на восстановление и пита-

ние, следует поддерживать регулярность трениро-

вок, а также баланс между физическими нагруз-

ками и отдыхом 
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Аннотация.  

Общепризнано, что Шекспир превзошел всех своих современников во всех жанрах драмы и поэзии, и 

превзошел их всех в своем овладении английским языком. Его работы дают идеальное представление ан-

глийского литературного языка средневековья. В данной статье предметом исследования стали все 154 

сонеты У. Шекспира, в которых наблюдается непосредственное «живое» развитие и изменение англий-

ского языка того времени. Поэтическим текстам У. Шекспир свойственны некоторые произноситель-

ные и орфографические особенности, которые отражают реальные грамматические и фонетические 

свойства языка своей эпохи.  

Английский язык со времен Шекспира очень изменился, и не потому ли сонеты Шекспира представ-

ляют еще больший интерес для исследования среднеанглийского языка. 

Abstract. 

It is generally accepted that Shakespeare surpassed all of his contemporaries in all genres of drama and 

poetry, and surpassed them all in his mastery of the English language. His works provide a perfect representation 

of the English literary language of the Middle Ages. In this article, all 154 of W. Shakespeare's sonnets, in which 

there is a direct "living" development and change of the English language of that time, have become the subject 

of research. The poetic texts of W. Shakespeare are characterized by some pronunciation and spelling features 

that reflect the real grammatical and phonetic properties of the language of his era. 

The English language has changed a lot since the time of Shakespeare, and this is why Shakespeare's sonnets 

represent even more interest for the study of Middle English. 

 

Ключевые слова: сонеты, Шекспир, среднеанглийский период, век. 

Key words: sonnets, Shakespeare, Middle English period, century. 

 
Уильям Шекспир – один из величайших по-

этов Англии и всего мира, он писал в переломное 
время для всего английского языка, в 16 веке, когда 
английский язык начал выделяться среди других 
европейских языков, набирать силу и раскрываться 
во всей своей красе. Изобилие ярчайших метафор и 
просто замечательные стихи мы находим в сонетах 
Шекспира. Даже спустя несколько тысячелетий 
они любимы миллионам людей  

Некоторые находят сонеты Шекспира труд-
ным для понимания. Трудность эта заключается, в 
том, что, язык Шекспира устарел, и потом, помимо 
книжного языка, он широко использовал живой 
язык своего времени.  

Сонеты Шекспира имеют непосредственное 
отношение к проблеме литературного английского 
языка и истории его формирования, т.к. 16 век в Ан-
глии был веком бурного развития литературного 
языка. Сонеты, оказали огромное влияние на исто-
рию развития и становления английского языка. 
Они представляют беспредельный интерес - инте-
рес научный, исследовательский. Интерпретация 
языка Шекспира в сонетах не только требует необ-
ходимой работу с англо-русским словарем, но и для 

любопытного читателя - изучение истории англий-
ского языка, где обнаружение истины вещей пора-
жает своей многогранностью и не оставляет равно-
душным. Разумеется, язык Шекспира отличается от 
современного английского языка и своей лексикой, 
и грамматикой, и синтаксисом. Собрание сонетов 
Шекспира, общим числом 154, нельзя не считать 
историческим памятником 16 века в истории ан-
глийского языка. Сонетам свойственны произноси-
тельные и орфографические особенности среднеан-
глийского языка, даже если не древнеанглийского, 
как показывает анализ. 

Один из самых ярких и регулярных особенно-
стей языка Шекспира в сонетах является использо-
вание архаической глагольной парадигмы 2 лица 
единственного числа (далее 2 л.ед.ч.) (art, wert, dost, 
canst, hast, goest), 3 лица единственного числа (да-
лее 3 л. ед. ч.) (fadeth, loveth) и местоименной пара-
дигмы 2 л. ед. ч. (thou, thee, thy, thine, thyself) и при-
тяжательного местоимения mine. Все архаичные 
глагольные и местоименные парадигмы приобрели 
данные формы в период с 11 по 14-15 века.  

В среднеанглийском периоде парадигма ме-
стоимения 2-го лица имела следующий вид: 
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 Таблица 1 

Парадигма местоимения 2 лица среднеанглийского языка 

Падеж Ед. ч. Мн.ч. 

именительный thou Ye (you) 

объектный thee you 

В новом периоде форма объектного падежа 

you стала употребляться вместо формы именитель-

ного падежа уе, пока совсем не вытеснила её, что 

произошло в 18 веке. Форма уе не совсем отмерла, 

но в качестве архаизма сохранилась в поэзии. В 

начале ранненовоанглийского периода употребле-

ние местоимений you (уе) и thou было сходно с их 

употреблением в других языках. You употребля-

лось по отношению к старшему или социально вы-

шестоящему; thou - к обращении к младшему или 

нижестоящему. Хотя у Шекспира оно встречается в 

непринуждённой беседе близких и встречается 

также в обращении старших по возрасту или по по-

ложению к младшим.  

Положение изменилось в 17в., начиная с эпохи 

Реставрации. Вероятно, важную роль в этом сыграл 

французский кодекс вежливости, тонких манер, 

насаждавшихся при дворе и служивших предметом 

подражания в кругах городской буржуазии; эти ма-

неры требовали обращения на «вы», «ты» счита-

лось грубым. С 16 века местоимение 2-го л. ед. ч. 

thou начинает выходить из употребления. В совре-

менных английских территориальных диалектах 

thou и thee продолжают существовать. 

Sonnet 42 

That thou hast her it is not all my grief,… 

Loving offenders, thus I will excuse ye: 

Thou dost love her because thou knowst I love her; … 

If I lose thee, my loss is my love’s gain, … . 

Притяжательные местоимения по-прежнему 

тесно связаны с разрядом личных местоимений, как 

по корневому составу, так и по наличию в них ка-

тегории лица, не представленной ни в каких других 

местоименных разрядах. Притяжательные место-

имения в среднеанглийском подвергаются почти во 

всех случаях тех же изменений, что и личные. 

Начиная с 14 века, в языке появляется еще 

один новый тип местоимений – так называемые аб-

солютные притяжательные местоимения. Сначала 

возникло различие между формами притяжатель-

ных местоимений min, thin, my и thy. Первые две 

формы употреблялись перед существительными, 

начинавшимися с гласного, а главное, перед пау-

зой, т.е. когда они употреблялись в функции имен-

ной части сказуемого и не имели после себя опре-

деляемого слова. Вторые формы, возникшие благо-

даря общей тенденции опускать конечный – n, 

сначала употреблялись перед словами, начинаю-

щимися с согласного. Постепенно употребление my 

и thy распространилось и на те случаи, когда слово, 

стоящее за данным местоимением, начиналось с 

гласного. В тех случаях, когда притяжательное ме-

стоимение стояло в абсолютном конце предложе-

ния, оно имело полный звуковой вид- min, thin. 

Sonnet 139 

…That thy unkindness lays upon my heart; 

Wound me not with thine eye but with thy 

tongue;… 

Tell me thou lov'st elsewhere; but in my sight, 

Dear heart, forbear to glance thine eye aside; 

What need'st thou wound with cunning when thy 

might 

Is more than my o'erpressed defense can bide? 

Let me excuse thee: 'Ah, my love well knows 

Her pretty looks have been mine enemies, 

And therefore from my face she turns my foes,… 

. 

В среднеанглийском глаголы в спряжении в 

настоящем времени в ед. ч. имели следующие окон-

чания: l л. -е, 2 л.- est, 3 л.-еth. Четкие диалекталь-

ные расхождения обнаруживаются в среднеанглий-

ском в формах 3-го л. ед. ч. В центральном и южном 

диалектах 3-е л. ед. ч. оканчивается на -eth; в север-

ном на -es: таким образом, в центре и на юге нахо-

дим формы bindeth, telleth, на севере -bindes, telles. 

Южный диалект сохраняет более архаические 

формы. 

В 14-15 веках форма на -es стала распростра-

няться и в центральных диалектах, постепенно вы-

тесняя старую форму на –eth. А в 16 веке она про-

никла и в литературный язык, хотя еще в 18 веке 

встречаются такие архаичные формы как hath, doth. 

В течение некоторого времени обе формы – с 

окончаниями -eth и -(е)sфункционируют парал-

лельно и могут встречаться в одном и том же тексте 

почти рядом, в частности в сонетах. Это говорит о 

том, что сонеты Шекспира, написанные в 16в.- 

позднее средневековье и ранненовоанглийский пе-

риод - характеризуют время формирования нацио-

нального английского языка. 

Сонет 15 

When I consider every thing that grows 

Holds in perfection but a little moment, 

That this huge stage presenteth nought but shows… 

Where wasteful Time debateth with decay… 

As he takes from you, I engraft you new. 

В течение 18 века окончание –eth исчезает 

окончательно и сохраняется только иногда в поэ-

зии, когда размер требует лишнего слога. Необхо-

димо отметить и такое явление в сонетах, как отсут-

ствие какого-либо окончания у глаголов в 3 л.ед.ч.  

Сонет 31 

…As interest of the dead, which now appear… 

Сонет 41 

….And when a woman woos, what woman’s son 

Will sourly leave her till she have prevailed? 

Сонет 113 

…For if it see the rud'st or gentlest sight,… 

Древнеанглийское окончание –est глаголов 

2л.ед.ч. прошедшего времени сохраняет свою 
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форму и в среднеанглийском периоде, примеры ко-

торых мы видим в сонетах Шекспира. 

Сонет 40 

Take all my loves, my love; yea, take them all. 

What hast thou then more than thou hadst before? 

No love, my love, that thou mayst true love call. 

All mine was thine before thou hadst this more… 

Sonnet 89 

Say that thou didst forsake me for some fault, 

And I will comment upon that offence;…  

Отдельно хотелось бы выделить глагол to do, в 

частности образование им аналитических форм, ко-

торые мы находим в сонетах. Так в средний период 

в истории английского языка наметилась тенденция 

к раздельному выражению таких грамматических 

категорий глагола, как лицо, число и время, с одной 

стороны, и лексического содержания глагольной 

формы, с другой. В осуществление этой тенденции 

и появляются аналитические формы у бывших про-

стых форм глагола - Present и Past Indefinite. С 15 по 

17 вв. формы с do в повествовательных утверди-

тельных предложениях часто употреблялись без 

всякого различия в значении по сравнению с про-

стыми формами глагола. Тот факт, что именно гла-

гол do стал использоваться для образования анали-

тических форм Present и Past Indefinite, можно объ-

яснить тем, что глагол do очевидно был глаголом 

наиболее широкой семантики после be и havе. Путь 

глагола do, лексически полнозначного, к вспомога-

тельному был возможен еще и потому, что уже в 

среднеанглийский период он широко употреблялся 

как глагол- заместитель и, таким образом, уже су-

ществовала традиция использования его как носи-

теля глагольных грамматических категорий лица, 

числа и времени без самостоятельного лексиче-

ского наполнения. Однако в течение среднеанглий-

ского периода подобные формы используются 

очень редко и в основном в поэзии. Одновременно 

вспомогательный глагол do стал употребляться для 

образования аналитических форм Present и Past 

Indefinite в отрицательных и вопросительных пред-

ложениях, а также в предложениях с обратным по-

рядком слов. В утвердительных повествовательных 

предложениях do мог стоять под ударением, в этом 

случае вся форма в целом приобретала эмфатиче-

ское значение. К началу 18в. использование do как 

вспомогательного в утвердительных повествова-

тельных предложениях прекращается.  

Сонет 123 

No! Time, thou shalt not boast that I do change:... 

What thou dost foist upon us that is old,… 

For thy recrds, and what we see, doth lie, 

This I do vow and this shall ever be:… . 

Сонет 145 

Those lips that Love's own hand did make… 

Doth follow night, who like a fiend… . 

Что касается модальных глаголов и вспомога-

тельных глаголов будущего времени, то данные 

глаголы, в прошлом именуемые претерито-пре-

зентными глаголами, в настоящем т в прошедшем 

временах имели окончание – (s)t во 2 л. ед. ч. 

Сонет 2 

…If thou couldst answer, 'This fair child of mine 

Shall sum my count, and make my old excuse',… 

. 

Сонет 8 

…In singleness the parts that thou shouldst 

bear;… 

Sings this to thee, `Thou single wilt prove none.' 

Сонет 88 

 When thou shalt be disposed to set me light, 

 And place my merit in the eye of scorn,… 

That thou, in losing me, shalt win much glory;… 

. 

Так как в среднеанглийский период происхо-

дит образование форм будущего времени. Глаголы 

shall и will разделились на вспомогательные и мо-

дальные. И в этом отношении их употребление от-

носительно лиц было свободным.  

Следует обратить внимание и на синкопиро-

ванные формы слов в сонетах. Объясняется это тем, 

что пропуск слога ради соблюдения размера или из 

стилистических соображений часто заменяется 

апострофом:  

а) пропуск гласной в окончаниях глаголов в 

формах прошедшего времени и причастия II и в 

окончаниях глаголов 2 л. ед. ч.  

Сонет 17  

…If it were fill’d with your most high deserts?... 

Such heavenly touches ne’er touch’d earthly faces." 

So should my papers, yellowed with their age, 

Be scorn’d like old men of less truth than tongue,… . 

Сонет 133 

Is't not enough to torture me alone, 

But slave to slavery my sweet'st friend must be? 

б) Пропуск конечного гласного: th’=the 

Сонет 4 

…Which used lives th'executor to be…. 

в) пропуск начального гласного: ‘mongst - 

amongst, ‘tis - it is 

Сонет 34 

…’Tis not enough that through the 

cloud thou break,… . 

г) пропуск согласного со стяжением гласных: 

se’en - seven, ne’er - never 

Сонет 65 

…But sad mortality o’er-sways their power,… . 

Несложно заметить и образование Шекспиром 

степеней сравнения прилагательных в сонетах. Так 

в сонетах мы видим расхождения, непоследова-

тельное применение общего правила образования 

степеней сравнения прилагательных, которая по су-

ществу имела место в среднеанглийском языке, и 

даже в древний период имелись уже некоторые 

предпосылки. 

Сонет 1 

From fairest creatures we desire increase,… . 

Сонет 17 

…If it were fill’d with your most high deserts?... 

Сонет 18 

Shall I compare thee to a Summer’s day? 

Thou art more lovely and more temperate:… . 

Сонет 20 

…An eye more bright than theirs, less false in 

rolling,… . 

Сонет 44 
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…Upon the farthest earth removed from thee;… 

. 

Сонет 54 

…Of their sweet deaths are sweetest odours 

made;… 

В течение среднеанглийского периода распо-

ложение членов предложения все еще продолжает 

оставаться относительно свободным, хотя упроще-

ние системы склонения существительных и прила-

гательных вызывает тенденцию к выработке более 

устойчивого порядка слов. Данная тенденция полу-

чает свое дальнейшее развитие в период становле-

ния национальной нормы английского языка (15-

17вв.). В среднеанглийский период еще сохранятся 

обратный порядок слов в предложениях, начинаю-

щихся с обстоятельств. В придаточных предложе-

ниях сказуемое оказывается еще, хотя все реже, в 

конце предложения. 

Сонет 16 

…Now stand you on the top of happy hours,… . 

Сонет 33 

Full many a glorious morning have I seen … . 

Сонет 71 

O, if (I say) you look upon this verse 

When I perhaps compounded am with clay,… . 

Употребление при ставки а- перед глаголь-

ными формами и в некоторых наречиях (a-flying, a-

getting, adown) восходит для глаголов к старой ге-

рундиальной форме с предлогом оn.  

Сонет Шекспира 20  

…Till Nature, as she wrought thee, fell a-doting, 

… . 

В течение 15 в. предлог оn редуцируется в эле-

мент а-, который проклитически добавляется к ге-

рундию. Так возникают две параллельные кон-

струкции, различающиеся лишь элементом а-: is 

speaking, is а-сoming. Внешнее совпадение этих по-

строений привело к их слиянию, которое произо-

шло, по-видимому, уже в 16 в. При этом значение 

сохранилось от конструкции с герундием, т. е. зна-

чение длительного действия, ограниченного во вре-

мени. Элемент а- употребляется вплоть до конца 17 

в. Только начиная с 18 в. формы Continuous оконча-

тельно приобретают современный вид.  

Помимо выше рассмотренных ярких случаев 

употребления отдельных слов, отражающих орфо-

графию и морфологию среднеанглийского периода 

в истории английского языка, есть отдельная 

группа слов, получивших статус архаичных: ere, 

a1ack, anon, ауе, nay, hap1y, to beshrew, аught и др. 

Язык шекспировского времени находился в не-

прерывном движении. Свой современный лексиче-

ский состав английский получил во многом благо-

даря Шекспиру. Шекспир впервые использовал – 

обнаруживал или создал - свыше 2000 знакомых 

нам сегодня слов. Определенно можно сказать про 

Шекспира, что один человек смог сделать больше, 

чем целые поколения. 
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FAMILY FARMS - INCLUSIVE MODEL OF AGRICULTURAL ENTREPRENEURSHIP 

 

Анотація.  
В даній статі досліджено роль сімейного фермерства як інклюзивної моделі сільського підприємни-

цтва, встановлено що його становлення впливає на розвиток України, оскільки сільське господарство 

безпосередньо чи опосередковано забезпечує досягнення майже всіх цілей сталого розвитку, передбачених 

Цілями сталого розвитку України на період до 2030 року. Проведене дослідження дозволило визначити 

соціально-економічну значимість та ефективність сімейного фермерського господарства як для еконо-

міки України, так і громад, з урахуванням інституційно-правових та фінансово-економічних передумов їх 

розвитку та функціонування. Виявлено, що особливість функціонування сімейних фермерських госпо-

дарств полягає в тому, що вони одночасно є виробничою та споживчою одиницею, а, отже, поєднують 

дві мети – виробничу (максимізація доходу) і споживчу (зростання добробуту всіх членів домогосподарс-

тва).  

Abstract. 

 This article examines the role of family farming as an inclusive model of rural entrepreneurship, found that 

its formation affects the development of Ukraine, as agriculture directly or indirectly ensures the achievement of 

almost all sustainable development goals set by the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030. The 

study allowed to determine the socio-economic significance and efficiency of family farming for the economy of 

Ukraine and communities, taking into account the institutional, legal and financial and economic prerequisites 

for their development and functioning. It was found that the peculiarity of the functioning of family farms is that 

they are both a production and consumer unit, and, consequently, combine two goals - production (income maxi-

mization) and consumer (increasing the welfare of all household members). 

 

Ключові слова: сімейне фермерське господарства, інклюзивність, модель, сільське підприємництво, 

соціально-економічна ефективність. 

Keywords: family farm, inclusiveness, model, rural entrepreneurship, socio-economic efficiency. 

 

Особисті селянські господарства  (як потен-

ційні засновники сімейних фермерських госпо-

дарств) і фермерські господарства у значній мірі 

визначають рівень і якість життя населення, 

соціально-економічний стан, екологічну і продо-

вольчу безпеку країни. Саме тому сімейні фермер-

ські господарства перебувають під особливою увагою 

держави. Проте, нестабільність державної політики 

відносно аграрного сектору економіки створює про-

блеми в успішній підприємницькій діяльності осо-

бистих селянських та фермерських господарств [1, c. 

31]. 

На думку авторів, беззаперечним світовим дока-

зам є та що, сімейна ферма як інституційна одиниця 

ринку здатна істотно вплинути на формування 

соціально-економічного добробуту селян, сприяти 

розвитку сільських територій, та виступати тією 

інклюзивною моделлю розвитку сільського підприєм-

ництва.  

Інклюзивний економічний розвиток нами 

розглядається як нарощування виробничих можливо-

стей сільського населення в умовах бідності та розши-

ренні можливостей з точки зору отримання доходів та 

зайнятості, що спрямоване на інституційне зміцнення 

сімейного підприємництва, а в нашому випадку таким 

проявом якраз і є сімейні фермерські господарства, які 

і забезпечать зростання зайнятості та розвитку бізнесу 

та інклюзивності на ринках.  

Ефективність сімейного фермерства проек-

тується на процеси становлення середнього класу на 
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селі, економічно міцних сільських громад, а також 

унормовує задоволення пріоритетних цілей сталого 

розвитку, та забезпечення продовольчої безпеки 

країни. Характеризуючи категорію сімейного фер-

мерського господарства як інклюзивну форму сільсь-

кого підприємництва, загальним розумінням з точки 

зору важливої ролі сімейної праці у виробництві, а та-

кож роль сім'ї в управлінні сімейною фермою, родин-

них зв'язків, між сімейними фермерськими господар-

ствами та громадою та / або сільською територією, по-

няття сімейного фермерського господарства набуває 

більшого значення ніж сільськогосподарське вироб-

ництво. Зокрема сімейне фермерське господарство 

характеризує спосіб життя сільського населення, збе-

реження та передачу традицій, культури тощо[1, с. 

32]. 

Загалом інституційна система господарювання 

«сімейна ферма» відповідає завданню реалізації 

пріоритету входження в організовану систему еко-

номіки, значної частини виробників – це особисті 

селянські господарства (табл. 1), господарства 

населення (табл. 2) [1, 2]. 

Таблиця 1 

Організаційно-економічні характеристики особистих селянських господарств в Україні* 

Показники 

Особисті селянські  

господарства  (на 1 січня) 
Зміни до попереднього року на 1.01: 

2016 2017 2018 2019 
2017 2018 2019 

% +, -  % +, -  % +, -  

Кількість господарств, тис. 4108,4 4075 4031,7 3996,5 99,2 -33,2 98,9 -43,5 99,1 -35,2 

Площа земельних ділянок, тис. 

га 
6307,2 6268 6175,6 6132,2 99,4 -39,2 98,5 -92,4 99,3 -43,4 

з них узятих в оренду 315,9 330,2 338,5 345 104,5 14,3 102,5 8,3 101,9 6,5 

% у загальній площі 5,0 5,3 5,5 5,6 х х х х х х 

Середній розмір  1 ОСГ, га 1,54 1,54 1,53 1,53 100,2 х 99,6 х 100,2 х 

у тому числі з цільовим призначенням: 

для будівництва й обслуго-

вування житлового бу-

динку, господарських 

будівель і споруд 

803,1 799,7 793,3 791 99,6 -3,4 99,2 -6,4 99,7 -2,3 

для ведення особистого се-

лянського господарства 
2603,3 2581 2551,3 2513,4 99,1 -22,4 98,9 -29,6 98,5 -37,9 

% у загальній площі 41,3 41,2 41,3 41,0 х х х х х х 

для ведення товарного 

сільськогосподарського ви-

робництва 

2837,1 2819 2799,3 2777,1 99,4 -18,2 99,3 -19,6 99,2 -22,2 

% у загальній площі 45,0 45,0 45,3 45,3 х х х х х х 

*домогосподарств, членам яких відповідно до чинного законодавства надана земельна ділянка з цільовим 

призначенням "для ведення особистого селянського господарства" 

*Дані Державної служби статистики України [3] 

 

Таблиця 2  

Організаційно-економічні характеристики господарств населення в Україні* 

Показники 

Господарства населення 

 (на 1 листопада) 
Зміни до попереднього року на 1.10: 

2015 2016 2017 2018 
2016 2017 2018 

% +, - % +, - % +, - 

Кількість господарств*, тис. 4835,7 4779,1 4800 4755 98,8 -56,6 100,4 20,7 99,1 -45,2 

Середня площа землі, яку викори-

стовує одне домогосподарство, 

яке має земельну ділянку, га 

2,972 2,868 2,921 2,858 96,5 -0,1 101,8 0,1 97,8 -0,1 

Площа земельних ділянок у кори-

стуванні, тис. га 
143,7 137,1 140,2 135,9 95,4 -6,7 102,3 3,1 96,9 -4,3 

в т. ч для: 

вирощування продукції  лише  для 

власних потреб 
21,3 20,8 22,0 20,2 97,9 -0,4 105,7 1,2 92,0 -1,8 

вирощування продукції для влас-

них потреб і на продаж 
20,6 16,0 14,0 18,6 78,0 -4,5 87,4 -2,0 132,8 4,6 

здається в оренду 100,2 98,4 102,6 94,7 98,2 -1,8 104,3 4,2 92,3 -7,9 

тільки почали освоювати та інше 1,7 1,8 1,5 2,3 103,3 0,1 86,6 -0,2 149,8 0,8 

* домогосподарства, які проживають у сільській місцевості і мають земельні ділянки (Соціально-демо-

графічні характеристики домогосподарств України (за даними вибіркового обстеження умов життя домо-

господарств) Статистичний збірник. Державна служба статистики України) 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/osg/osg_u/osg_0118_u.html 
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Загалом особисті селянські господарства і гос-

подарства населення є суб’єктами сільськогоспо-

дарського виробництва, які виконують роль само-

забезпечення для українського селянина, та 

найбільше ідентифікуються як сімейний вид 

здійснення підприємницької діяльності. Завдяки 

продукту, створюваному в цьому секторі, сільські 

жителі мають можливість «виживати». Для пере-

важної більшості власників цих господарств – це 

єдина форма зайнятості, тому механізм перетво-

рення їх у сімейне фермерське господарство не та-

кий простий, перш за усе в психологічному стані. 

Зазначені суб’єкти господарювання визнача-

ють організаційну структуру сімейного фермерсь-

кого господарства, та за певних умов можуть фор-

малізуватися в ринковий механізм господарювання 

(табл. 3) [1,4].  

Таблиця 3  

Потенціал трансформації господарських формувань у сімейні ферми* 

суб'єкти за площею не більше 20 га угідь 

Підприємницький сектор  
(діючі фермерські господарства) 

Непідприємницький сектор  
(господарства населення, у т.ч. ОСГ) 

Діапазон 

площі, га 

Кількість, од 
Діапазон площі, га 

Кількість, тис. од 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1,1 – 3,0 га 1473 1260 1195 1,01 – 5,00 901,1 916,3 782,0 

3,1 – 5,0 га 1697 1537 1430 5,01 – 10,00 108,3 102,9 105,8 

5,1 – 10,0 га 2748 2410 2301 10,01 і більше 68,9 63,7 64,4 

10,1 – 20,0 га 3788 3635 3498 
Всього,  тис. од 1078,4 1082,9 952,2 

Всього, од 9706 8842 8424 

Сукупний потенціал перетворення у сімейні ферми 

2016 2017 2018 

Кількість, тис. од 

1088,1 1091,7 960,6 

*Власні розрахунки [1] та дані Державної служби статистики України [4] 

 

Отже, сімейне фермерське господарство є засо-

бом організації сільськогосподарського виробництва, 

лісового господарства, рибництва, скотарства, аква-

культурне виробництво, яке управляється сім’єю та 

переважно залежать від сімейної праці, та може бути 

організоване як у формі фізичної так і юридичної 

особи. 

З огляду на зазначене, дозволяє говорити про 

різновекторність та орієнтованість та соціально-

економічну значущість сімейних фермерських гос-

подарств, що здебільшого продуковано агро-еко-

логічними та соціально-економічними умовами.  

Бачення потенціалу формалізації та соціально-

економічної орієнтації сімейного фермерства в 

Україні, потребує з’ясування того, які саме госпо-

дарства потенційно можуть стати сімейними фер-

мерськими господарствами та відповідають вста-

новленим критеріям категорії «сімейні ферми». 

Запровадженні заходи, зокрема щодо компен-

сації сімейним фермерським господарствам ча-

стити ЄСВ, за нашими розрахунками  можуть забез-

печити в найближчій перспективі до 200 тис. таких 

господарств (а з загальний потенціал вітчизняного 

сімейного фермерства складає близько мільйона 

господарств див. табл. 3), що забезпечиться зо-

крема через зміну організаційно-правової форми 

вже існуючих малих фермерських господарств, так 

і через формалізацію в ринкове середовище осо-

бистих селянських господарств, набувши 

офіційного статусу суб’єктів підприємницької 

діяльності – ФОП. 

 Наведемо показники соціально-економічної 

ефективності розвитку сімейного фермерського 

господарства як для економіки України, так і гро-

мад, з урахуванням інституційно-правових та 

фінансово-економічних передумов їх 

функціонування (табл. 4). 
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Таблиця 4 

Економічний потенціал трансформації ОСГ у сімейні фермерські господарства як напряму ре-

алізації цілей сталого розвитку України * 

Площа 

землі в ко-

рис-ту-

ванні,  

га 

Прогноз 

транс-

формації, 

тис. од. 

Надходження до бюджету, 

млн грн 

Прогноз 

транс-

фор-

мації, 

тис. од. 

Надходження до бюджету, 

млн грн 

місцевого 
держав-

ного 
усього місцевого 

держав-

ного 
усього 

2019 2020 

2,1–5,0 186 89,4 182,47 271,9 191 91,5 0,4 9,9 

5,1–20,0 7 22,8 6,8 29,6 7 22,8 0,01 22,8 

Разом 192 112,2 189,2 301,5 198 114,3 0,4 114,7 

 2021 2022 

2,1–5,0 196 94,2 578,8 673,0 208 99,6 817,4 91,7 

5,1–20,0 7 22,8 21,5 44,3 8 26,4 30,4 56,8 

Разом 203 117,0 600,3 717,4 215 126,0 847,9 973,9 

 2023 2024 

2,1–5,0 212 102,0 1040,7 1142,7 220 105,6 1294,5 1400,0 

5,1–20,0 8 26,4 38,7 65,1 8 26,4 481,9 74,6 

Разом 219 128,4 1079,5 1207,9 227 13,2 1342,7 1474,7 

 2025 2026 

2,1–5,0 231 111,3 1590,0 1701,4 237 113,7 1862,9 1976,6 

5,1–20,0 9 29,7 59,1 88,9 9 29,7 69,3 99,1 

Разом 239 141,0 1649,2 1790,3 245 143,4 1932,2 2075,6 

 2027 2028 

2,1–5,0 256 123,0 2266,8 2389,8 279 134,1 2746,8 2880,9 

5,1–20,0 10 33,0 84,4 117,4 10 33,0 102,3 135,3 

Разом 265 156,0 2351,1 2507,2 289 167,1 2849,0 3016,2 

Джерело: [1, 2, 3, 4] 

 

Наведена дані свідчать, що сімейні фермерські 

господарства є позитивним індикатором як еко-

номічного піднесення сільських територій, так і 

власне підвищення як зайнятості так і дохідності 

селян. 

Висновки. Виявлено, що особливість 

функціонування сімейних фермерських госпо-

дарств полягає в тому, що вони одночасно є вироб-

ничою та споживчою одиницею, а, отже, поєдну-

ють дві мети – виробничу (максимізація доходу) і 

споживчу (зростання добробуту всіх членів домо-

господарства). Встановлено, що на основі сімейної 

організації праці формується мала локальна еко-

номіка «сімейна ферма», особливостями якої є: 

подвійність цілей розвитку, тобто реалізація 

підприємницької здатності її членів господарювати 

на землі і максимізація доходу; відтворювальний 

процес залежить від сформованої системи нефор-

мальних інститутів; до визначальних норм по-

ведінки її членів належать: вірність традиціям і 

культурній спадщині, соціальна спрямованість, ін-

новаційність, стійкість, довіра і передбачуваність 

дій членів домогосподарства; поєднання різновек-

торних, суперечливих процесів; поєднання техно-

логічних, економічних і культурних умов 

функціонування сімейної ферми, що визначають 

синергетичний ефект. 
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